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احلمد هللا وحده والصالة والسالم على                                             

 : من ال نيب بعده أما بعد
اليوم إذا قرنه مبا كانوا عليه قبل عام أو عامني   يرة  فإن املتأمل حلال أهل اجلز    

 هلم بفضل من اهللا ومنة مث بفضل اجلهاد وإقامة          غرياً كثرياً حصل  تلريى أن   
 .شعريته بني الناس 

فقد كان الناس من قبل يف خوف شديد من املباحـث ومرتزقـة النظـام         
ويضنون أم يعلمون كل شيء وأن آل سلول ال يعجـزهم شـيء وال               
يستطيع أحد الفرار منهم فضالً عن مناوأم وقتاهلم ، وكان الناس ينظرون            
بعني الشفقة لكل من يفكر يف اهلرب من آل سلول إذا استدعته مباحثهم ،            

وكان حينها من حيمل    ..!! مل تتعب نفسك سلّم هلم وارتح       : ويقولون له   
 !!توجس مفرط السالح نادراً بل شاذاً وينظر الناس إليه باستغراب شديد و

وما إن انبثقت جذوة اجلهاد وقامت سوقه إال وبدأت الناس تتغري ، فليس             
 النـاس   نظـر كل من طلب سلّم ، وال كل مطارد مقبوض عليه ، بل وي            

للمطلوبني بإكبار وملن يسلم نفسه بالشفقة والعتاب ، وأصـبح النـاس            
ا بدالً من حيملون السالح أكثر من ذي قبل ، وكثُر عدد املطلوبني وأصبحو   

 وهم يف ازدياٍد يوماً بعد يوم فلله در اجلهاد الـذي  أضعاف إىل   ١٩كوم  
جعل جيالً من أهل اجلزيرة العربية يتحرر من ذلِّ العبودية آلل سـلول إىل        

 كتب عليكم القتال وهو كره لكم :عبودية اهللا الواحد القهار وصدق اهللا 
ى أن حتبوا شيئاً وهو شـر       وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لكم ، وعس        

  لكم واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون 

ال يقوم الدين إال بكتاٍب يهدي وسيف       
 "وكفى بربك هادياً ونصرياً"ينصر

 - شيخ اإلسالم ابن تيمية  -

 هـ١٤٢٥ –  صفر١ – عشر الثالثالعدد 
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فراق األحباب شديد على النفس ، وأشده        
ما يكون فراقاً إلخوان الشدائد ، ورفقـاء درب اجلهـاد ،         
فرحم اهللا أبا حازم وأسكنه يف عليني ، ومكّننا من الثأر لدمه     

 ممـن اصـطفاهم اهللا      ودماء مجيع إخواننا ومشاخينا وقادتنا    
 .واختذهم شهداء 

لقد كان األخ خالد بن علي حاج من األبطال الذين أفنـوا            
أعمارهم يف قتال الكفار ، وهذا الصنف من الناس موعودون 

ومن يقَاِتلْ ِفي : ( وعداً إهلياً كرمياً قاله تعاىل يف سورة النساء 
     وفَس ِلبغي لْ أَوقْتِبيِل اللَِّه فَيِظيماًسراً عِتيِه أَجؤن النساء)(ف :

 فهذه البشرى من اهللا تسلّي نفوس املؤمنني عند       )٧٤من اآلية 
فقد ااهدين ورحيلهم إىل حيث الكرامة والزلفـى لـدى          

 .الرب الكرمي سبحانه وتعاىل
فاملوت ال يدع بشراً إال زاره وأذاقه من كأسـه ،           

 قبل الوفـاة ؟      ولكن الشأن يف حال العبد امليت كيف كان       
 وكيف مر عليه املوت ؟  وما حاله بعده ؟   

أما املوفقون فهم الذين هداهم هللا لدينه ، وحتقيق توحيده ،           
والكفر بكل طاغوٍت من دونه ، مث اصطفاهم للجهـاد يف           

 .سبيل اهللا ونصرة الدين واملستضعفني من املسلمني 
والسعداء جداً هم الذين اختـذهم اهللا شـهداء ،          

ولئك الذين ال جيدون من أمل املوت إال كمس القرصة كما           أ
ثبت ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وهم الذين ميوتون  
أشرف امليتات وأعزها عند أهل األرض كلـهم مؤمنـهم          
وكافرهم ، إا امليتة يف ساحات املعارك ، وحتـت األويـة            

وأمـا بعـد    والرايات ، وبني طعن القنا وضرب السيوف ،    
ملوت فلهم احلياة الطيبة ، والنعيم املقيم ، والدرجات العلى          ا

من اجلنة ، فارزقنا اللهم شهادة يف سبيلك ، تكرمنا ـا يف           
 .قتاٍل ترضاه ومتكّن به لإلسالم والسنة 

إنّ مقتل األخ ااهد خالد حاج وأخيه إبـراهيم املـزيين           
م علـى  رمحهما اهللا إمنا يدفعنا إىل مزيٍد من اإلصرار والعـز        

مواصلة الطريق واالستمرار على نفس الدرب حىت يبلغنا اهللا         
نصر دينه أو نلحق بإخواننا الذين سبقونا باإلميان واجلهاد ،          
وإنه حلدثٌ يكشف بعمٍق مدى اخليانة والعمالة والكفر الذي 
تلبست به هذه احلكومة املرتدة ، وسعيها املكشوف خلدمة         

 والربيطانيني الذين مل خيفوا     الصليبيني واليهود من األمريكان   
فرحهم واستبشارهم ذا احلادث اإلجرامي الشنيع ، كيف        
ال يفرحون وهم يرون سقوط بطٍل من أبطال اإلسالم طاملا          
صمد يف وجه جنودهم ، وحرس أعدى أعـدائهم يف هـذا     
الزمان وهو الشيخ أسامة حفظه اهللا ونصره ، ال سيما وأم           

ن جنوداً يف قتال ااهدين فقـد       يف بالد احلرمني ال خيسرو    
كفاهم هذه املهمة آل سلول بتجنيد عساكرهم وشـرطهم         
وقوام األمنية ملثل هذه املهام احلقرية اليت سيندمون كـثرياً          
على توليها نيابة عن الصليبيني ، لذا فإننا ال منل من تكـرار           
التحذير واإلنذار هلؤالء اجلنود والضباط الذين يبيعون دينهم        

رٍض من الدنيا قليل ، وخنوفهم من أليم عقاب اهللا وبطشه           بع
الذي جيريه على أيدينا وأيدي املؤمنني وكيف شاء سبحانه         
وتعاىل ، ونعدهم بأن جرائمهم يف حق اإلسـالم واجلهـاد           
وااهدين لن تنسى وستبقى إىل أن نوفيهم جزاءها أشد ما          

 .يكون اجلزاء وأنكاه حبول اهللا وقوته 
عمة اهللا وفضله على ااهـدين أن ثبـت         إنّ من ن   

للناس صدق وعوِدهم ، وأنّ أقوالَهم مل ختذهلا قط أفعالُهم ،           
طة االمتحان  وأما طول الطريق ، وتأخر النصر نوعاً ما فمح        

قُلْ هلْ تربصونَ ِبنا ِإلَّا ِإحـدى         ..، وفرصة التمحيص    
   ِبكُم صبرتن نحنِن ويينسالْح       ذَاٍب ِمـنِبع اللَّه كُمِصيبأَنْ ي 

  ِإنا معكُم متربصونَِعنِدِه أَو ِبأَيِدينا فَتربصوا 
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 حاول أحد املنافقني املعدودين سابقاً من الرموز        - بإذن اهللا    –يف حركة مكشوفة وغري جمدية       §
ه حيث عقد عدة لقـاءات يف منـاطق         حتسني صورته وذلك بإقامة محالت دعائية ملنهجه ومواقف       

خمتلفة من اجلزيرة جيتمع فيها ببعض الشباب ، وأخذ يثين فيها على الشيخ أسامة نصره اهللا ، وعلى ااهدين يف الشيشـان                 
 من حقيقة مواقفه اخلبيثة جتاه اجلهاد وااهدين يف         وأفغانستان وفلسطني ، وعلى ااهدين يف جزيرة العرب دون استحياءٍ         

ظهرها إال يف جمالسه اخلاصة عند من يثق فيه اجلزيرة ويف غريها واليت ال ي. 
اخلداع الذي يستخدمه شيخ السوء هذا بدأ ينكشف يوماً بعد يوم ، وينكشف معه املدى املنحط يف األساليب اليت كان يتعامل ا     

ون بعد فترة أنه كان جيندهم حلساب وزارة الداخليـة ،  هذا الرمز مع الشباب الذين حيملون توجهاً طيباً حنو اجلهاد ، حيث يدرك 
 ... ....... ) الشيخ ( تلك الوزارة اليت يشمئز الشباب من ذكر امسها فضالً عن التعامل مع أحد املنتسبني إليها ولو كان يسمى 
هل :  الستة والعشرين وقال أحد الشباب يقول صعقت حينما دخلت على هذا املنافق فأخرج من جيبه صوراً للمجاهدين املطلوبني

من هذا الذي أمامي ؟ : تعرف أحداً منهم ؟ وأخذت أومهه أين أتأمل يف الصور بينما أنا يف احلقيقة مندهش وحمتار يف نفس الوقت 
 . حني يعرضون الصور يف التحقيقات و انصرف ذهين مباشرة إىل صور احملققني وكالب املباحث

ق برناجماً لزيارة ااهدين املسجونني يف سجون الطواغيت  حملاولة التأثري عليهم وصدهم عن سبيل               ويف نفس الوقت أعد هذا املناف     
 . اهللا وعن اجلهاد وبرفقته نائبه والناطق الرمسي باسم مشروعه 

 ، متاماً مثلما    واجتهاداً يف حتسني صورة هذا الرمز لدى شرحية الشباب مسح الطويغيت حممد بن نايف له بسبه يف االس وانتقاده                  
حممد يف حق هذا الرمز ، ولكن غاب عن بال هؤالء أنّ الشباب يف اجلزيرة لديه من الوعي ما يستطيع به متييـز                    نايف وابنه   يفعل  

 .الصادق من الكاذب ، ومرت جتارب جتاوزها الشباب جبدارة وأثبتت مناعتهم من التأثر مبثل هذا النوع من الرموز 
 

وكان السـؤال   ! ) اإلرهاب( أحد السياسني متحدثاً عن ظاهرة      ) ١ب  غص( استضافت قناة    §
هل القضاء على اإلرهاب سيكون قريباً ؟ السؤال ليس منطقياً بقدر           : األول الذي سأله املذيع     

واملهم أن اجلواب جاء على غري ما يشتهي املذيع الذي يدرك ) طوال العمر يف معصية اهللا ( ما هو رغبوي يعرب عن أحالم       
أن بقاءه يف الواجهة مرهون مبدى قدرته على استغفال الناس ، وتلقينهم ما يريد آل سلول أن يلقنوهم إياه ، حيث قـال     

إن القضاء على اإلرهاب ليس قريباً وغري ممكن على املدى القريب واملتوسـط ، وأشـار إىل تصـاعد                   : هذا السياسي   
يف تصاعد ،  وإىل وجود القيادة حرة طليقة حترض !) اإلرهاب ( لى أن العمليات اجلهادية بعد غزوة منهاتن مستدالً ا ع

وتشجع ، هنا بالطبع ثارت ثائرة هذا املذيع العميل وقطع احلديث على الضيف وقال بلغٍة مغرورة إن اإلرهابيني حماصرون 
عد ذلك يف غري طائـل  ومضيق عليهم وإن القضاء عليهم قريب جداً وحاول أن يستنجد بالضيف اآلخر ليستمر اجلدل ب              

حيث فات الثالثة مجيعا ومن وراءهم أن دين اهللا باٍق وحزبه هم املنصورون وأن اإلرهاب الذي يقصدونه ال ميكن أبداً أن 
 :  يهزم ، نعم نقوهلا بكل ثقة واطمئنان 

ــا   ــتغلب ربه ــخينةُ أن س ــت س  زعم
 

 ولَـــــيغلنب مغالـــــب الغـــــالبِِ 
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خالد بن علي حاج رمحه اهللا اغتالته يد الكفر اآلمثة اليت هلا أشباه وأمثـال يف  / ااهد البطل   §
 .كل أرض يعيش فيها جماهد صادق حيمل سالحه لرفع راية الدين ونصرة املستضعفني 

هذه اليد مل جتد شيئاً تتقرب به للطواغيت ، وأسيادهم الصليبيني أفضل من هذا الدم الطاهر الذي فـرح                   
إننـا  : عن مقتل األخ خالد حاج    ) اك سترو   ج( بسفكه أعداء اهللا من اليهود والنصارى ، حىت قال وزير اخلارجية الربيطاين             

في حني حتاشت بعض الصحف ذكـر هـذا         فسعداء ذا اإلجناز ونقلت هذا التصريح اإلذاعة السعودية يوم الثالثاء املاضي            
التصريح املشني كجريدة الرياض مل جتد بعض الصحف يف نقله أي غضاضة بل لسان حاهلا يقول إن هذا الكالم يعترب مصدر                     

إن مثل هذه التصرحيات حتمل دالالت معبرة ملن مل يزل يف قلبه شك ، أو على عينه غشاوة يدرك      ،  ومة العميلة   هلذه احلك فخر  
من خالهلا طبيعة الصراع بني ااهدين يف اجلزيرة وبني النظام السعودي الكافر الذي يقف موقف املدافع عن مصاحل الصليبيني               

رحم اهللا أبا حازم وتقبله يف عليني ، لكم كان يتمىن هذا املصرع اهلين يف أبياتـه     ،  ييب  لعدو الصل مسخراً إمكانيات األمة هلذا ا    
  قب ميدان القتالع              ما على الدنيا حسوفة       :  اليت سارت ا الركبان 

  الـيا صناديد الرج              ما على الدنيا حسوفة      
  يم اخللد نالـمن نع            ِسعد من نال الشهادة        
 ه رب اجلاللـيكرم             نان اخللد  دارهـيف ج      

             

، يت نييورك وواشنطن اليت نفّذها ااهدون بعد غزوتفجريات مدريد املباركة تعد من أقوى العمليات §
سبانية أدى إىل فوز اجلنـاح املعـارض        ق وفوري على مسار االنتخابات األ     يوكانت نتائجها ذات تأثري عم    

الشتراك أسبانيا يف احلرب على العراق ، وبعد فوزه مباشرة أعلن رئيس احلزب أن أسبانيا سوف تسحب قواا من العراق مبجرد حلول 
 ذلك إعالن هندوراس وعدة دول أخرى كانت حتت القيادة  لنقل السلطة إىل العراقيني ، وتبع الكافرةاملوعد الذي حددته األمم املتحدة 

: األسبانية يف العراق العزم على القيام مبثل تلك اخلطوة واالنسحاب من العراق مما شكّل ضربة قوية للحكومة األمريكية حىت قال بوش  
 إن القرار الذى اختذه رئيس الوزراء      :سفيلد  إن انسحاب أسبانيا من العراق يعين انتصار القاعدة ، كما قال وزير الدفاع األمريكي رام              

ويف إطار حتقيقاـا  ،  القوات األسبانية من العراق سيكون نكسة للواليات املتحدة بسحب' خوسيه لويس ثاباتريو'األسباىن املنتخب 
كومة املرتـدة يف جزيـرة   حول احلادث تذكرت أسبانيا أا لن جتد أوىف من آل سلول لذا طلبت املساعدة يف جمال التحقيقات من احل     

أن السلطات األسبانية تعودت على مثل هذه الطلبات مـن احلكومـة          ) ٩٢٤٠(العرب ، وذكرت جريدة الشرق األوسط يف عددها         
 .املرتدة  
التبديلُ والتغيري واالنتكاس مظاهر مل خيلُ منها صف جماهد ، ووِجدت يف أفضل اجليـوش ، وخـري                   §

أن حيدث مثل ذلك يف زماننا هذا ، ورأينا ورأى الناس مناذج متعددة ، ميحص اهللا ا                 القرون ، فليس غريباً     
الصفوف ، ومييز اخلبيث من الطيب ، ومن الواجب يف مثل هذه األحوال فضح املنافقني ، وكشف عوارهم حىت يبطـل اهللا كيـدهم                

حسن ( وامسه  ) أيب علي الطائفي    ( ٍد من هذه النماذج يكىن بـ       ويكون الناس منهم على بينة ، وقد تواترت األخبار املؤكدة عن واح           
 قضية الصواريخ املشهورة والـيت حـبس    -هـ ١٤١٨أحد الذين جاهدوا يف البوسنة سابقاً ، وأسر يف سجن الرويس عام       ) احلارثي

  التقى بالضابط احلكمي الذي نسق –خ  بعد وساطة من قبل أحد املشاي–ذا الرجل ؛ ه  - من الشباب ااهد يف البوسنة    بسببها كثري 
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له لقاًء مع الفويسقة حممد بن نايف أمثر عن عقد اتفاق بينهما يقوم مبوجبه احلارثي مبحاولة التأثري على الشباب ااهد ، وصدهم عن                       
اع األول عشرةَ أشخاص ، سبيل اجلهاد ، وإقناعهم باللقاء مبحمد بن نايف وقد حصل ذلك فعالً حيث مت إىل اآلن لقاءان ضم االجتم                  

لتسهيل مهمة تنقله ، كما صرفت له مبالغ مالية طائلة ) جيب ( واالجتماع الثاين ثالثني شخصاً ، وقد زود هذا اخلبيث بسيارة جديدة 
ىل جتميع عـدٍد مـن   يوزعها على الشباب الذين يستطيع التغرير م ، سواًء كانوا جماهدين حقيقة ، أو ادعاًء حني تعييه احليلة فيلجأ إ      

          م كانو متأثرين بفكر اجلهاد والتكفري ، وأظهرون للفويسقة أأحدث مشـاريع هـذا      ، و م استجابوا هلذا العميل اجلديد      الشباب ي 
الذي ظهر مع الشيخ أسامة والشيخ أبو غيـث بعـد غـزويت    ) أبو سليمان املكي ( اخلبيث هي السعي يف تسليم ااهد خالد احلريب  

هذا األسلوب حياول الفويسقة حممد بن نايف تطبيقه يف كل املنـاطق  ، ويف وقته  ) السي إن إن      (  نشرته   ك وواشنطن يف شريطٍ   نيوور
ااهدون ملثل هذه األحداث بعـني الثقـة    ، وينظر  لن تزيده إال رهقاً بإذن اهللا      واملدن بعد أن استفاده أبوه من زياراته لتونس ، واليت         

 املظلم القريب الذي سيحيق بكل خائٍن هللا والرسول ، وكل مواٍل للصليبيني ، أو مداهٍن للحكام املرتدين مـن آل       واالطمئنان للمصري 
 هم للظامل على ظلمه ، وتلطّخسلول ، كما ينظرون بعني الشفقة إىل هؤالء املغفلني الذين ينسون أن الناس لن تنساهم ، ولن تنسى إعانت

 .م البشعة يف حق الشعب املغلوب على أمره ، واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون أيديِهم وصفحاِتهم باجلرائ
يف لقاء مليء باملغالطات والسفه السياسي أجري مع وزير الدفاع لدى آل سلول والذي ال جييد محل                  §

لة اليت يتمتع ا هو     البندقية فضالً أن يكون قائداً عسكرياً على قواٍت مسلحة ، كشف سلطان عن مدى العما              
 ، وهذا هو نص ما قاله أرميتاج نائب وزير اخلارجية عالقتنا ممتازة وجيدة: وإخوانه حينما سئل عن العالقات السعودية األمريكية فقال 

ويف سؤال عما   [ األمريكي أعقاب تفجري احمليا املبارك ، وأوردت جريدة اجلزيرة تقريراً صحفياً عن األسئلة اليت وجهت له فكان منها                   
إذا كانت اململكة قد قطعت شوطاً كبرياً يف مكافحة اإلرهاب ومالحقة اتمعات اإلرهابية يف أعقاب مقتل اليمين خالد بـن احلـاج     

 قد !!من اإلرهابيني الذين خالفوا الدين والوطنية % ٨٠أن نسبة أكثر من !!  حنمد اهللا ... الذي قيل أنه قائد القاعدة يف السعودية قال 
ولكن !! وحنن مستعدون أن نساعدهم ونؤيدهم      !! ولكن البقية الباقية عليهم أن يسلموا أنفسهم وأن حيترموا بلدهم           .. قضي عليهم     

أن ما يتعلق باحلاج اليمين اجلنسية الذي قتل ، فهو شخص مطارد وحـاول أن  : األمر الثاين !! ... جيب أن يكفوا عن إيذاء املسلمني    
لكن الذي أشري إليه أن هناك بعـض الصـحف   ..!! اهللا سبحانه وتعاىل أوقعه بني رجال األمن وقتله خري له ولغريه      .. يكون ذا قيمة    

أن هناك رجالً يسمى عبدالعزيز املقرن وأنه حلَّ حمل احلاج ، وهذا أمر ال جيوز من صحيفة سعودية تبث         !! أشارت بكل أسف وأدب     
..!! وليس عندنا إطالقاً رجل يدعى أنه يقود إرهاباً يف هذا الوطن أبداً     .. الم يعترب كذب يف كذب      ألنَّ هذا الك  ..!! مثل هذا الكالم    

وال خيفى على القارئ الكرمي األغاليط اليت وقع فيها هذا الرجل التافه الذي يتكلم يف أمر العامة ، ولتعلم مدى سفاهته تأمل ما قاله                        ] 
على كل حال املرأة حمل احترام وتقدير وهي اآلن عندنا أذكى : [ يف جملس الشورى حيث قال عن املرأة ملا سئل عنها وعن مشاركتها        

 !!]  ولدينا حوايل أربعة ماليني سيدة بني العلم والعمل وهن حمل التقدير والعناية !! من الرجل 
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     : السادسالناقض    

سالم على إمام املرسلني ، وعلى آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين احلمد هللا رب العاملني ، والصالة وال  
 :، أما بعد

فقد ذكر اهللا عز وجل من صفة الكفَّار استهزاءهم بدين اهللا عز وجل ورسله وآياته ، وحكى عنهم ذلك يف غري موضع من  
رين ومنذرين ويجاِدل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به احلق ﴿وما نرسل املرسلني إالَّ مبش: كتابه ، فحكى استهزاءهم بآياته 

يسمع آيات اهللا تتلى عليه مثَّ يصر مستكربا كأن مل يسمعها * ﴿ويل لكل أفَّاك أثيم : ، وقال واتخذوا آيايت وما أُنِذروا هزوا﴾ 
: ، وذكر استهزاءهم بنبيه صلى اهللا عليه وسلم ك هلم عذاب مهني﴾ وإذا علم من آياتنا شيئًا اتخذها هزوا أولئ* فبشره بعذاٍب أليم 

﴿وإذا رأوك إن يتِخذُونك إالَّ هزوا أَهذا : ، وقال ﴿وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إالَّ هزوا أهذا الذي يذكر آهلتكم﴾ 
﴿ولقد استهزئ : رسل وليس مبحمد صلى اهللا عليه وسلم وحده فقال ، وبين أنَّ استهزاء الكفَّار كان جبميع الالَّذي بعث اُهللا رسوالً﴾ 

وما يأتيهم من نيب * ﴿وكم أرسلنا من نيب يف األولني : وقال برسٍل من قبلك فحاق بالَّذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون﴾ ، 
 .يأتيهم من رسول إال كانوا به يستهزئون﴾وما *  ﴿ولقد أرسلنا من قبلك يف شيع األولني :، وقال إال كانوا به يستهزئون﴾ 

، فإنَّ االستهزاء كفر مغلّظٌ وقع فيه أكثر األولني ، فكان كفرهم بالرد واآليات والنصوص يف ذلك أكثر من أن حتصر  
 .يع األمم الكافرةوالتكذيب ، أو باإلباء واالستكبار واالمتناع ، وأضافوا إليه االستهزاء بالرسل والرساالت ، وذكر اهللا ذلك عن مج

وعد اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل هذا الناقض سادس النواقض اليت مجعها يف رسالة نواقض اإلسالم ، وهو من  
 .أعظم النواقض وأغلظها وأكثرها حمادةً هللا ورسوله

وقد  ن من املنتسبني إىل اإلسالم يف القدمي واحلديث ، هي أكثر ما يرتد به املرتدو) االستهزاء(وهذه الصفة من صفات الكفَّار  
 االستهزاء وقعت زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فأخرج ابن جرير وغريه بإسناٍد جيٍد عن عبد اهللا بن عمر  قصصحفظ الرواة قصة من

 وال أكذب ألسنة وال أجنب عند اللقاء فقال      ما رأينا مثل قرائنا هؤالء أرغب بطونا        :قال رجل يف غزوة تبوك يف جملس      : رضي اهللا عنه    
،  فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم ونزل القرآن ؛  ألخربنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ،  كذبت ولكنك منافق  :  رجل يف الس  

يا رسول اهللا إمنـا كنـا   :  وهو يقولتنكبه احلجارة   فأنا رأيته متعلقا حبقب ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : قال عبد اهللا بن عمر    
 .﴾أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم﴿: ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول،  خنوض ونلعب

 خمرج ما حيذر املنافقون أن ترتل عليهم سورة تنبئهم مبا يف قلوم قل استهزءوا إنَّ اهللا﴿: ونزلت يف ذلك هذه اآليات  
ال تعتذروا قد كفرمت بعد    * ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا خنوض ونلعب قل أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزئون              * حتذرون  

 .﴾إميانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذِّب طائفة بأنهم كانوا جمرمني
قد كفرمت بعد إميانكم ، وكانوا مؤمنني باطنـا  : ز وجل وقد كان أولئك النفر من املنافقني مؤمنني قبل ذلك ، كما قال اهللا ع             

 .وظاهرا كما قرر وبين شيخ اإلسالم ابن تيمية ، ولكن كان هلم إميانٌ ضعيف محلهم على االستهزاء
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ملستهزئون مل ويف القصة أنَّ مرتكب الكفر ال يشترط لكفره أن يعلم أنَّ فعله كفر ، وإنما يشترط أن يعلم بالتحرمي ، فهؤالء ا                   
 .يعلموا أنَّ هذا كفر ، بل ظنوا أنه ذنب من مجلة الذنوب ال خيرج من اإلميان ، ومل يقبل اهللا عز وجل منهم ذلك العذر

وفيها أن املشارك يف الكفر والراضي به واالس قائله على وجه يتضمن اإلقرار ، كلهم كفَّار ، فقد حكم اهللا يف اآلية بكفـر        
نفر اجللوس مجيِعهم ومل يستثن منهم أحدا ، مع أن املتكلم أحدهم والبقية يستمعون ، وأما الطائفة اليت يعفو اهللا عنها ، فقيل هو أولئك ال

 .رجل أنكر عليهم بعض حديثهم ، وقيل بل املراد طائفة منهم تتوب ويعفو اهللا عنها ، وطائفة تبقى على كفرها وتنافق فهي اليت تعذَّب
ن من ارتكب الكفر حبط عمله وخرج من امللة ولو كان رجالً صاحلًا ، ولو كان له من األعمال العظيمة ما ليس آلحاد وفيها أ 

املسلمني ، فهؤالء ذكرهم اهللا عز وجل باإلميان ، وقد خرجوا يف غزوة العسرة اليت كانت من أعظم امتحان اهللا عز وجل لعباده ، وقعد     
لقد تاب اهللا على النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه ﴿: خلَّفون ، وزكَّى اهللا عز وجلَّ أهل تلك الغزوة      عنها املنافقون والثالثة امل   

 .﴾يف ساعة العسرة
أجعلتم سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام كمن آمن باهللا واليوم اآلخر ﴿: واجلهاد أعظم األعمال ، فقد قال اهللا عز وجل   

فإذا مل يكن إميام قبل ارتدادهم ، وجهادهم يف غزوة العسرة مانعني هلم من الكفر ، فكيف  ﴾ ال يستوون عند اهللاوجاهد يف سبيل اهللا
مبن ليس له إالَّ سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام ، وليس يفعل ذلك من ماله وال بيده ، ويتبعه ألوان املن واألذى؟ عن غري إسالٍم سبق 

 .دفع إليه ، بل هو البطر ورئاء الناس والصد عن سبيل اهللاذلك ، وال إخالٍص 
فأصحاب األعمال العظيمة ، من العلماء وااهدين والدعاة واملُنفقني ال يأمنون الكفر وال يعصمهم ما قدموه مـن أعمـال                     

  .عظيمة إذا خرجوا من امللة بقول أو عمٍل أو اعتقاٍد كفري ، بل جيعله اهللا هباًء منثورا
﴿يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم : وأدلَّة كفر املستهزئني كثريةٌ يف الكتاب والسنة منها ما تقدم ، ومنها قوله تعاىل       

ا وإذا ناديتم إىل الصالة اختذوها هـزو * هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا اهللا إن كنتم مؤمنني               
الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا      * قل هل ننبئكم باألخسرين أعماالً      ﴿: ، وقوله عز وجل      ولعبا ذلك بأنهم قوم ال يعقلون﴾     

* أولئك الذين كفروا بآيات رم ولقائه فحبطت أعماهلم فال نقيم هلم يوم القيامة وزنا             * وهم حيسبون أنهم حيسنون صنعا      
وأما الذين كفروا أفلم تكن آيايت تتلى       ﴿:  ، وقال عز وجل       ﴾ا كفروا واتخذوا آيايت ورسلي هزوا     ذلك جزاؤهم جهنم مب   

﴿ذلكم بأنكم اتخذمت آيات اهللا هزوا وغرتكم احلياة الـدنيا فـاليوم ال             : إىل قوله    ﴾عليكم فاستكربمت وكنتم قوما جمرمني    
 .يخرجون منها وال هم يستعتبون﴾

 يكون صرحيا مبينا ، وهذا كفر يف الظاهر والباطن ، يحكم فيه بكفر من قاله دون استتابة ، ويكون بلحن                     واالستهزاء 
القول الذي حيتمل أكثر من معنى ، فيكفر صاحبه باطنا وال يكفر ظاهرا بل يستحلف على قصده إن رفع إىل قـاٍض حيكـم                        

 . ملا ظهر لنا ، وإن كان قصد االستهزاء فهو كافر يف حقيقتهبالشرع ، ومعىن كفره باطنا أنا حنكم بإسالمه
وحلن القول قد يكون بكالم حيتمل االستهزاء وغري االستهزاء ، أو بكالم واضح يف االستهزاء ولكنه ال يوضـح مـا                      

الستهزاء بشخص ولكن   استهزأ به ، فيحتمل االستهزاء باهللا ورسوله وآياته وحيتمل االستهزاء بغري ذلك ، أو بكالم واضح يف ا                 
حيتمل االستهزاء بشخصه واالستهزاء بالدين ، وأكثر استهزاء املنافقني زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان من حلن القول وكان           
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 النيب صلى اهللا عليه وسلم يعرفهم به ولكن احلدود واألحكام ال ترتَّل إالَّ على األمور البينة اليت يحيط ا الشـهود وتثبـت يف                      
 .﴾ولو نشاُء ألريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم يف حلن القول﴿: الواقع ، قال تعاىل 

ومن اخلطأ يف احلكم على املستهزئني أن يحكم بكفِر املستهزئ بأهل الدين ورجاله من علماء أو جماهدين أو متصدقني                    
 : دون التفريق بني أمرين 

 برجٍل من أهل الدين ألجل الدين ، كمن يستهزئ بالعلماء ألنهم علماُء الشريعة ، ومن           االستهزاء بالدين ، أو    : األول 
يستهزئ بذات العلم الشرعي الذي حيمله العلماء ، أو من يستهزئ بااهدين ألنهم جماهدون ، أو يستهزئ بذات اجلهـاد يف                     

 بعموم ااهدين وجبهات اجلهاد دون استثناء ، مما يتعين فيه        سبيل اهللا ، أو من يستهزئ بعموم علماء اإلسالم دون استثناء ، أو            
 .أن املُستهزأَ به هو الدين

االستهزاء برجٍل من أهل الدين من جهٍة غري دينه ، كمن استهزأ بعاٍمل أو جماهٍد يف أمٍر من صورته أو كالمه                     : والثاين   
ٍمل يرى أنه ليس عاملًا يف احلقيقة ، أو أنه عامل سوٍء من الذين حذَّر         أو حنو ذلك من العادات اليت ليست من الدين ، أو استهزأ بعا            

اهللا منهم يف كتابه ، أو استهزأ مبجاهٍد يرى أنه ليس مبجاهٍد يف احلقيقة ، أو أنَّ جهاده باطلٌ ، فهذا وإن كان يقع يف إٍمث عظيم                           
 .إىل الدينيف بعض الصور إالَّ أنه ال يكفر حىت يكون استهزاؤه راجعا 

من استهزأ باللحى ومساها مكانس ، فهو كافر دون توقف ، أما من استهزأ بلحيِة رجـٍل معـين ،                    : ومن أمثلة ذلك     
وكان استهزاؤه بصورة حليته خاصة ال بعموم اللحى أو باحلكم الشرعي يف إعفاء اللحية ، فهذا ال يكفر وإن كان قد يفسق أو                       

 .يأمث حبسب حاله
تسرع بالتكفري رد مساع االستهزاء دون االستفصال والنظر يف هذا االستهزاء إىل أي شيء يعود؟ وبأي أي شـيٍء                   فال جيوز ال  

 .واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني  علِّق؟
 فرحان بن مشهور الرويليوكتبه 

   




 



 

 

١٠

 
 

 


لقد شاهدت وشاهد غريي قوافل اجلنود العسكريني اليابانيني الذين يصلون إىل أرض الكويت غزاةً منها إىل أرض العراق املسلمة  
ة عسكرية ضخمةً لتموين العـراق وإمـداد   ختاذ أمريكا للكويت قاعدا، وشاهدت أيضاً اجلنود األمريكان الذين يخلون طبياً إليها ، و         

 ..!!اجلنود الصليبيني بكل احتياجام 
 من بالد اجلزيرة    – كما تزعم    –وهذا املشهد متكرر يف أحناء اخلليج وأرض اجلزيرة العربية حيث أن أمريكا تقود حرا ضد اإلرهاب                 

 ..لبحرين ، والربية توجه من قطر والكويت العربية فاجلوية تدار من قاعدة سلطان باخلرج ، والبحرية تدار من ا
الكويـت  ( ومن املؤسف حقاً أال نرى مقاومة وجهاداً هلذا العدوان ، وال نرى احتجاجاً على هذا االستعمار ، وخباصة أهل اخللـيج                      

 ) والبحرين وقطر واإلمارات وعمان 
قد مر عليها أكثر من العام ، وكذلك نرى أهل اليمن يف كر وفر اليوم نرى بالد احلرمني يف حرب مع الصليبيني وأذنام من آل سلول و

كأم مع القوات اليمنية العميلة اليت تساندها القوات الربيطانية وتدعمها القوات األمريكية ، ولكننا نرى أهل اخلليج يف سكون تام ، و                   
من أهل الكويت ؟ وأين أشاوس البحرين وقطر ؟ أين أهل احلميـة             ن  و بعيش املذلّة وكأن شيئاً ال يعنيهم ، وإالَّ فأين ااهد          وارضقد  

 والغرية يف اإلمارات وعمان ؟
 أمسخت العقول ، وطمست الِفطَر ؟

 !؟..أم ذهبت الضمائر احلية واإلميان الصحيح 
 ..ي أحيوا لنا ذكرى جاسم اهلاجري و أنس الكندري وسامي املطري:  إين أخصكم حبديثي هذا وأقول يا أهل الكويت

 ..واهجموا على األمريكان الذين يف بالدكم ، وعرقلوا احلمالت الصليبية اليت تأيت غازية و منصرةً لبالد الرافدين 
اتقوا اهللا يا أهل الكويت يف العراق ، واتقوا اهللا يف أنفسكم فإنَّ غضب اهللا شديد ولزوال األرض أهون عليه سبحانه من أن يـراق دم                          

 ..امرئ مسلم 
مث تنالوا الشهادة مقبلني غري مدبرين ، خري واهللا من أن تروا بالدكم وثرواتكم وخرياتكـم                 تقتلوا األمريكان ،     نْأَلَ ..  الكويت أهلا  ي

 !!ون ظروأنتم تت.. سخرت كلها من أجل خدمة الصليب 
 ..ريهم من أبطال الكويت وأشاوسها يت ؟ وأين أنتم من الشيخ سليمان بوغيث ؟ وغيأين أنتم من أيب معاذ الكو .. يا شباب الكويت

ن بطـن   ال ترضوا بالدنية يف الدين ، وقوموا إىل أسلحتكم هللا صادقني ، وأعلنوها حرباً على الصليبيني ، وعلى خدم الصليبيني فواهللا إ                     
 .. على اإلسالم واحتلت دياره وحنن ساكتون الهون ياألرض خري من ظهرها إن قُض

 البالد من ربقة االحتالل األمريكي ، وجبهادكم تتطهر األرض من رجسـهم       صادقني ، فبجهادكم تنجو    وموا هللا ق : يا شباب الكويت  
 ..ونتنهم 

 ..؛ يستبدل اهللا قوماً غريكم مث ال يكونوا أمثالكم  تقاعسالنوع ، واخلوب
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كانت أو كبريةً  على جنود الصـليب مـن   إننا نرجوا من اهللا أن يقر أعيننا ويثلج صدورنا خبرب عملياتكم صغريةً             : يا شباب الكويت  
 .األمريكان أو الربيطانيني أو اليابانيني أو غريهم من ملل الكفر 

علينا أن تـأيت مومسـات                          فعار علينا واهللا أن نرى أمم الكفر تتعاضد على املسلمني وحنن ال حنرك ساكناً وكأن شيئاً مل يكن ، وعار 
 ..!! ن أهلنا يف العراق ، ويروعن نسائنا وأطفالنا وحنن نقف من هذا كله موقف املتفرج وعاهرات الصليب يقاتلن يف أرضنا ويؤذي

 إىل قتال األعداء وطردهم من بالد املسلمني ، نيتاب والسنة الداعيال يغرنكم املخذلون املرجفون ، وعليكم دى الك : يا أهل الكويت
تكلَّف إالَّ نفسك ، وحرض املؤمنني عسى اهللا أن يكف بأس الذين كفروا واهللا أشد تل يف سبيل اهللا ال ا فق: وأذكركم بقول اهللا تعاىل 

 بأساً وأشد تنكيالً 
قاتلوا يف سبيل اهللا وانفروا للجهاد مجاعات وفرادى ، اقتدوا بالصادقني ااهدين ، واحذروا من القاعدين واملنافقني ، وانفضوا عـنكم               

 . ستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إىل اهللا و.. لكم من الناصحني  فإين واهللا العار والذلَّة


 

ما الفرق بني كرزاي العجم وكرزاي العرب؟ من الذي ثبت ونصب حكام دول   : لنا أن نتساءل   [
اخلليج؟ إم الصليبيون، فالذين نصبوا كرزاي كابل وثبتوا كرزاي باكستان، هم الـذين نصـبوا     

 غريها، ومن الذين نصبوا كـرزاي الريـاض         كرزاي الكويت وكرزاي والبحرين كرزاي قطر و      
وجاءوا به بعد أن كان الجئاً يف الكويت قبل قرن من الزمان ليقاتل معهم ضد الدولة العثمانيـة                  

م الصليبيون ومازالوا يرعون هذه األسر إىل اليوم، فال فرق بـني كـرزاي   إوواليها ابن الرشيد؟    
 أَكُفَّاركُم خير من أُوالِئكُم أَم    (، قال تعاىل    )وِلي اَألبصارِ فَاعتِبروا يا أُ  (الرياض وكرزاي كابول،    

إن احلكام الذين يريدون حل قضايانا ومن أمهها القضية الفلسطينية عـرب             ،   )لَكُم براَءةٌ ِفي الزبرِ   
عبد العزيـز يف  األمم املتحدة أو عرب أوامر الواليات املتحدة، كما حصل مببادرة األمري عبد اهللا بن      

بريوت ووافق عليها مجيع العرب واليت باع فيها دماء الشهداء وباع فيها أرض فلسطني إرضـاء                
ومناصرة لليهود وأمريكا على املسلمني، هؤالء احلكام قد خانوا اهللا ورسوله وخرجوا مـن امللـة             

ء احلكام العجزة اخلونة إن الذين يريدون أن حيلوا قضايانا عرب هؤال       : وخانوا األمة، كما أقول أيضاً    
قد خدعتهم أنفسهم وخادعوا أمتهم، وركنوا إىل الذين ظلموا وضلوا ضالالً مبنيـاً، وأحسـن               
أحواهلم أم عاجزون فاسقون، فينبغي على املسلمني أن ينصحوهم، فإن مل ينتصحوا فليحذروهم             

، وال خيفى أن التربؤ     وليحذروا منهم، وجيب على املسلمني أن كذلك يتربءوا من هؤالء الطواغيت          
من الطاغوت ليس من نوافل األعمال، وإمنا هو أحد ركين التوحيد فال يقوم إميان بغريمها، قـال                 

فَمن يكْفُر ِبالطَّاغُوِت ويؤِمن ِباللَِّه فَقَِد استمسك ِبالْعروِة الوثْقَى الَ انِفصام لَها واللَّـه               (:تعاىل
ِليمع ِميععيد األضحىأسامة بن الدن ، خطبة الشيخ (          ]).س(   
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غـريبيني  لكشف خمططات العلمانيني والت" بدرجة كافية  " كانوا يف حماضرام ويف أدبيام يتباهون بكوم العباقرة ، واألذكياء           
وفضحها وتعريتها ، فمعظم اخلطوات اليت تتخذ لنشر الفساد والسفور يف البلد كانوا يقولون أم على علٍم ا ، وعلى علـم أيضـاً                        
 باأليدي اخلفية اليت تقف وراءها ، لذا جتدهم ميلكون دائماً قوائم طويلة بأمساِء أولئك العلمانيني ، وبأمساء اللجان واجلمعيات و الصحف

ولكن يبدو أن عقوبةً ربانيةً نزلت م ؛ لنراهم . بل و أحياناً بأمساء اجلهات الرمسية اليت تسعى لتغريب اتمع ، وإخراج املرأة من عفتها 
 اليوم يطَبلُون فرحني مسرورين وهم يتخذون ساتراً ، وواجهة أمامية من قبل الطواغيت وأهل العلمنة يف حرب ديـن اهللا ، ولتمريـر                      

هذه العقوبة ما هي إال نتيجةٌ طبيعية لكل متخلٍف عن اجلهاد ، وعن الصدع باحلق . املشاريع التغريبية اليت طاملا تباهوا بكشفها وتعريتها 
 جهراً لكل ، والرباءة من الطواغيت ومن واالهم ، فهاهم اليوم يحركون ويسيرون من قبل أشد األمساء عداوةً للدين وامللة ، والكارهني             

 .معاين احلشمِة ، والفضيلة 
 

فكما تعلمون أن الرغبات الصليبية املتوافقة مع رغبات عمالئهم بعلمنة اتمع والناس بعد أن أمتوا علمنة الدولـة تسـارعت           
حدين اليت تدفعهم إىل الفداء وتريا ، وتزايدت حدا  بعد غزوة الثالثاء املبارك ، فاشتدت املطالبات الراغبة برتع العقيدة من قلوب املو     

والَ يزالُونَ يقَاِتلُونكُم حتى يردوكُم : (والتضحية واملوت من أجل هذا الدين ، إن هذه املطالب مل تكن جديدةً علينا فاهللا تعاىل يقول               
 فقد علم الصليبيون ، وعمالؤهم صعوبةَ تقَبِل األمة         ، ولكن اجلديد هو أسلوب وطريقةُ طرحها وتقدميها ،         ) عن ِديِنكُم ِإِن استطَاعواْ   

لتلك املطالب خاصةً إذا كانت نابعةً من فئاٍت ليربالية أو حتررية تغريبية ، فكان ال بد من إيهام الناس أن مطالب التغريب املتلبسة بلبوس 
نها ، وهذا ما يفَسر اختيارهم ألحد اإلسالميني املُغفَّلني      اإلصالح نابعةٌ من الداخل ، و من كل التيارات و الفئات وبالذات اإلسالمية م             

رئيساً لتلك اجلمعية  ، ويفَسر أيضاً سبب ادعاء احلكومة كذباً وزوراً أن اجلمعيةَ أهليةٌ أنشأها أعضاؤها بعد موافقة آل سلول عليها ،                       
 .لوا سابقاً مع مؤمتر احلوار فهم يريدون دائماً إضفاء الصبغة الشعبية على مثل تلك اللجان ، كما فع

 
إن من أمحق ما رأيت هو ما ردده البعض مصدقني أن هذه اجلمعية قد وضعت فعالً للدفاع عن احلقوق املغتصبة ألفراد هـذه               

لقـابعني يف زنـازين   األمة املسكينة ، أو حملاسبة الظاملني املعتدين على كرامة املسلم وآدميته يف هذا البلد ، أو للنظر يف أحوال اآلالِف ا     
الظلم ، والذين ليس هلم ذنب إال توحيد اهللا ، وجهاد يف سبيله ، أو كلمة حق قالوها مل تأخذهم فيها لومة الئم ، و املتابع ولو بشكل                          
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م فهم بسيط ملا يطرحه أعضاء هذه اجلمعية من رغبات وتطلعات بل وخطط عمل ؛ جيد جبالء أن هذه األمور بعيدة كل البعد عن عقوهل
 الذي جيري كره الـدين   ١مل يفكروا ا أصالً ناهيك عن أن يتخذوها أجندة عمل ، فكيف نظن أن مرتداً زنديقاً كعبد الرمحن الراشد                  

بل كيف نتوقع    !  وأهله يف عروقه ، سوف يشهر سيفه  مدافعاً عن األبطال ااهدين الذي يقبعون يف سجون اجلزيرة ظلماً وعدواناً ؟                   
 هذا اخلليط من الزنادقة ، والرافضة ، والتحرريني ، والتغريبني مع اإلسالميني االزاميني االنبطاحيني  الذين ال ميكن أن يقولوا           أن جيتمع 

ألسيادهم الطواغيت كلمة حق ولو صغرت حبجة مصلحة الدعوة واحلفاظ على مكتسباا ، وكيف نتوقع أن جيتمعوا من أجل نصـرة           
ين للمؤمنني ليالً واراً ؟ ، إن العقول اليت تظُن خرياً يف مثل تلك اجلمعية هي عقولٌ قاصرةٌ سقيمة ال تفقه ، وال                       الفضيلة وحماسبة املؤذ  

 .متيز بني احلق والباطل ، وبني الضار والنافع 
 

 ، وعلى أمساء أعضائها ، ويكفي ملعرفة مدى اخلطر على الفضيلة الذي متثله هذه اجلمعية إلقاء نظرة سريعة على أهدافها املعلنة           
مثالً وهي كاتبة صحفية عاشت يف الغـرب عشـر   " نورة اجلميح " والذين مل خيفوا تطلعام وطموحهم يف هدم عرى الفضيلة ، فـ           

ة  إذن فقيادة املرأ٢"  سعى مثال للحصول على حق املرأة يف قيادة السياراتنبدأ من أعلى السلم كأن   نلن  ":سنوات تصرح بكل صفاقة     
وحقوق املرأة . على سلم األولويات هلذه اجلمعية اخلبيثة ، فهم يطالبون حبقوق اإلنسان ، واملرأة إنسان ، ومن حقوقها أن تقود السيارة 

يف نظرهم من الصعب أن تتم يف جمتمٍع الرجل فيه أقوى لذا فإن إلغاء القوامة للرجل على املرأة فيما يبدو أمر سيكون مطروحاً يف درجة   
 أي يف   أقوىالرجل فيه    ه من الصعب على املرأة احلصول على هذه احلقوق بدون متابعة يف جمتمع            نإ" :  درجات هذا السلم ، تقول       من

 املمارس ضد املرأة ، وهذا يعـين يف         - املزعوم   – ، ومن أهداف اللجنة أيضا إلغاء التمييز بني الرجل واملرأة ، و إلغاء التهميش                "نزاع  
صول املرأة يف كل ميدان وجتول ، وأن تنخلع من عفتها وفضيلتها ، وتقول أيضاً أن من أهدافها حماربـة قضـية تعـدد     نظرهم ، أن ت   

 .إىل آخره من األهداف املعلنة فيما خيص قضية املرأة وما خفي كان أعظم  .. الزوجات أو على األقل التقليل منها 
 

من دعا إىل مساواة بني جنس الرجل       ل  بالفوارق بني الرجل واملرأة ، وأن ك      م  التاوجوب اإلميان   وأشري هنا إىل أن الدين جاء ب      
 ، ذلك داللة صرحية واضـحة  وقد دل الشرع على وجنس املرأة أو فضل جنس املرأة على جنس الرجل فقد كفر مبا أنزل على حممد ،             

الـذَّكَر  ولَيس  : ( وقال تعاىل   .) ِمن أَمواِلِهم     بعضهم علَى بعٍض وِبما أَنفَقُواْ     الرجالُ قَوامونَ علَى النساء ِبما فَضلَ اللّه       : (  ىلقال تعا 
عين هذا مطلقـاً   ، ولكن ال ي)اللّه عِزيز حكُيم ولَهن ِمثْلُ الَِّذي علَيِهن ِبالْمعروِف وِللرجاِل علَيِهن درجةٌ و   : ( ، وقال تعاىل     )كَاُألنثَى  

إهانتها أو حتقريها ، بل كرمها اهللا باإلسالم وأوجب تكرميها ، و حفظها ، وصيانتها ، والعناية ا ، حىت عن األعني واألبصار ، وتلك                   
ها عن كتـاب  و اهللا هي حقوقها اليت ننادي ا واليت ما ذاقت املرأة الويالت يف بالد املسلمني املختلفة إال حينما تركتها ، وميمت وجه   

 .اهللا شطر منحطِّ األفكار القادمة من الغرب والشرق 
 

                                                   
 .برز ممثلي اجلناح الليربايل يف اجلمعية وهو أحد أ هذا املنحل هو رئيس حترير جريدة الشرق األوسط 1 
 ) .ميدل ايست أون الين ( هذه التصرحيات واليت بعدها من موقع  2
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ومن حقوق اإلنسان اليت يدندنون حوهلا نشر فكرة التسامح ، و االنفتاح ، وحرية األديان ، فمن اضطهاد اإلنسان عندهم أن             
دينة مثالً فال مانع من أن يلعـن الصـحابة ،   متنعه من ممارسة كفره وشركه أمام الناس ، يف أطهر البقاع قداسة على وجه األرض كامل        
 .اليت يفيت ا علماء دار اإلفتاء املقننة ويدنس البقيع مادام الالعن واملدنس إنساناً ميارس حقوقه املكفولة بالقانون أو بالشريعة 

 
يخططُ العدو من ورائها ، هذه أيها األحبة بعض احلقوق واألهداف اليت صرح ا بعض أعضاء هذه اجلمعية ، وهي تكشف ما 

واحلمد هللا أا باتت مكشوفة عند الطيبني من الناس حىت من عامتهم الذين انكشفت هلم هذه األوراق مباشرة حلظة صدور قرار املوافقة         
ة الدفاع عن على إنشائها برغم كل اهلالة اإلعالمية اليت حاول الطاغوت إضفاءها عليها ، فالناس مازالت تذكر كيف طورد أصحاب جلن

احلقوق الشرعية ، وكيف أودعوا السجن بضع سنني ، وكيف فُِصلوا من وظائفهم وجرموا بفتاوى رمسية ، رد إعالم عن نشأِة تلك 
اللجنة ، والناس أيضاً شاهدت بأم أعينها وبعد ساعات قليلة من إعالن املوافقة على اللجنة السابقة كيف قام النظام بسجن و اعتقـال             
كل من فكر بإنشاء جلنة مماثلة ، أو حىت تعاطف معهم ، بالرغم من كوم من املدافعني عن الدولة يف وسائل اإلعالم واملنافحني عنـها        

 . جداً وهللا احلمد واملنة فسقوط هذه اللجنة كان سريعاً.  ، وكتابام بأقالمهم
 

         بغري ما أنزل اهللا ، وال تتم و احلاكم مرتد كافر ، فمن أوىل               حكمونوأخرياً فنحن نؤمن أن حقوق املسلم ال تكتمل والناس ي 
حقوق املسلمني أن تحكَّم فيهم الشريعة بإمام مسلم عادل ، وأن يعبدوا اهللا ويقيموا شعائره ال خيافون يف ذلك لومة الئم ، لـذا فـإن    

ن احلقوق ال تنبثق أنظمتها من قـوانني الشـرق ،           كذلك فإ . العمل يف الفروع قبل ضبط وإصالح األصول غايةٌ يف الغباء والسذاجة            
 .    من كتاب اهللا ومن سنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم والغرب ، ومن دساتري هيئة األمم الكافرة ، بل تنبع صافيةً عذبةً
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 استشهاد خالد حاج واملزيين:املوضوع

 هـ٢٦/١/١٤٢٥:                     التأريخ              صوت ااهدين يف جزيرة العرب     
 

 




 ﴾  وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا أموات بل أحياٌء ولكن ال تشعرون ﴿
ـ كان ااهد خالد علي حاج رمحه اهللا خارجاً ملهمٍة له وكان معه األخ إبراهيم املزيين ، ويف ه١٤٢٥ / ١/ ٢٤يف عصر يوم االثنني 

 وحيتفظ ااهدون -أثناء ذهام حصل هلم اشتباك مع القوات العميلة أدى إىل استشهاد األخوين يف احلال حيث أخذوا على غرة 
 وكشفت هذه احلادثة عن اجلنب واخلوف لدى قوات -ا يف حينها بإذن اهللا بتفاصيل احلدث إىل وقت الحق ألسباب أمنية يعلن عنه

النظام وحذرهم من مواجهة ااهدين وحماولة أخذهم غيلة وبدون اشتباك لعلمهم مدى بسالة ااهدين وشجاعتهم اليت كشفت عنها 
 .املواجهات السابقة ؛ وأم ال يرضون الدنية يف دينهم

 وكذلك لدى وزارة C.I.Aخوة املطلوبني لدى املخابرات األمريكية  اليمين أحد اإلمألخ خالد علي حاج أبوحازومما جيدر ذكره أن ا
 مطلوباً لدى عمالء أمريكا ، وقد سبق له أن شارك يف القتال مع اإلمارة اإلسالمية يف ٢٦الداخلية ، وقد أعلن امسه ضمن قائمة الـ
اس الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا ، وشارك أيضاً يف مهام أخرى داخل أوروبا وجنوب أفغانستان ، وكان يف فترة ماضية من حر

 .  إبراهيم املزيين على يد املرتزقة من قوات النظام العميل هشرق آسيا إىل أن نال الشهادة يف سبيل اهللا مقبالً غري مدبر هو وأخو
ألمن والطوارئ واملباحث من عدم التعرض للمجاهدين ، ألن استهدافهم وااهدون ذه املناسبة جيددون حتذيرهم ألفراد وضباط ا

والنكاية م يف منازهلم أو يف مقرات عملهم أمر يف غاية السهولة إالّ أنه ليس من سياسة ااهدين اآلن ، ولكن هذا ال يعين حبال أن 
 .جراحة ااهدين غري قادرين على الرد وبقوة على من نال منهم بقتل أو أسر أو 

واأليام حبلى باألحداث ولسوف يلقن ااهدون أعداء اهللا من مرتزقة املباحث والطوارئ درساً لن ينسوه بإذن اهللا يف أي مواجهة تكون 
يف املستقبل ألن ااهدين لديهم من القدرة واإلمكانية ما جيعلهم قادرين على الرد وبقوة على كلِّ من وقف يف وجوههم دفاعاً عن 

 .ليبيني الص
  وأهاليهم ، وكل من يهتم بأمر ااهدين يف – حنسبهم كذلك و ال نزكي على اهللا أحداً –ونرفع مواساتنا وعزاءنا ألسر الشهيدين 

ادةً يف استشهاد األخوين خالد حاج وإبراهيم املزيين حيث أما ممن أبلى يف سبيل اهللا بالًء حسناً ، وال يؤثر مقتلهما على ااهدين إالَّ زي
نتقام ممن ظلمهم ، ونذكر املسلمني بأن عز اإلسالم وجمده ال يأيت إالَّ بتلك الدماء الطاهرة داً يف العزائم لألخذ بثأرهم واالاحلماس وتوق

   .الزكية اليت تسفك من أجل إعالء راية الدين ، وإقامة شعائر اإلسالم يف األرض
 ﴾ وإنَّ جندنا هلم الغالبون إم هلم املنصورون  ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني   ﴿

 تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 



 

 

١٦

 
 

 



معـه ألـف    متجهني إىل مكة ألداء العمرة وكان        وصحابته   يف العام السادس اهلجري ويف شهر ذي القعدة خرج النيب            
كُنا أَلْفـاً   ":  عن عبد اهللا بن أىب أوىف       وفيهما " كانوا ألفاَ وأربعمائة   ": ، وعنه فيهما     الصحيحني عن جابر   كما يف ،   ئةومخسما
 فإن جابر بن: قلت: قال. مخس عشرةَ مائة: كم كان الذين شِهدوا بيعةَ الرضوان؟ قال     : قلت ِلسعيد بن املسيب   :  قال قتادة  ،" وثَالمثائة

 . أم كانوا مخس عشرة مائة، هو حدثين يرمحه اهللا أوهم: ، قال كانوا أربع عشرةَ مائة: عبد اهللا قال
 ". وقد صح عن جابر القوالِن" :يقول ابن القيم رمحه اهللا

 تركت كعب بـن  إين: ، فقال ، أتاه عينه ، حىت إذا كان قريباً من عسفان بني يديه عيناً له ِمن خزاعةَ يخِبره عن قريش     النيب  بعث  
: ، وقال   أصحابه   ، واستشار النيب   ، وهم مقاِتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك       ، ومجعوا لك مجوعاً     قد مجعوا لك األحاِبيش    يلُؤ
، أم   تكُن عنقاً قطعها اهللاُ   جييئوا، وإن    رين حمروبني ، قعدوا موتو   ، فإن قعدوا    هؤالء الذين أعانوهم فَنِصيبهم    يأترون أن ِمنيلَ إىل ذَرار    "

 ؟ "، فمن صدنا عنه قاتلناه ترون أن نؤم البيت
 ، فقال النيب   ، قاتلناه  ، ولكن من حال بيننا وبني البيت       ، ومل جنئ ِلقتال أحد     ، إمنا ِجئنا معتمِرين    اُهللا ورسولُه أعلم  :  فقالَ أبو بكر  

 :"وا إوحذاًفَر."  
،  ، فدعا عمر بن اخلطَّاب ِليبعثه إليهم  أن يبعثَ إليهم رجالً من أصحابهأحب رسولُ اِهللا فلما اقترب من مكة وفزعت قريش لرتوله 

، وإنه مبلِّغٌ ما  ، فإن عشريته ا    ، فَأَرِسلْ عثْمانَ بن عفان      إن أوذيت   كعب يغضب يل    مبكة أحد من بين    ؛ ليس يل   يا رسولَ اهللاِ  : فقال
فدعا رسولُ اِهللا      أردت ،   عفان ا مل نأِت لقتال    ": ، وقال  ، فأرسله إىل قريش     عثمانَ بناراً    أخربهم أنمم إىل    ، وإمنا جئنا عهوادع ،
ِبرهم أن اهللا عز وجلَّ مظِهـر       ، وخي  ، ويبشرهم بالفتح   ، فيدخلَ عليهم   ، ونساًء مؤمناتٍ    رجاالً مبكة مؤمنني   وأمره أن يأيتَ  ،   "اإلسالم

 أدعوكُم   رسولُ اهللا    بعثين: أين تريد ؟ فقال   : ، فمر على قريش ، فقالوا      ، فانطلق عثمان   ، حىت ال يستخفى فيها باإلميان      دينه مبكة 
، وقام إليه أبانُ بـن   ، فانفُذْ ِلحاجتك  مسعنا ما تقُولُقد: ، فقالوا ، وإمنا جئنا عماراً ، وأُخِبركُم أنا مل نأِت ِلقتال إىل اهللا وإىل اإلسالم   

، وقال املسلمون قبل     ، وأردفَه أبانُ حىت جاء مكة      ، وأجاره  ، فحمل عثمانَ على الفرس     ، وأسرج فرسه   ، فرحب به   سعيد بن العاص  
: فقـالُوا ، " ما أَظنه طَاف بالبيِت ونحن محصورونَ" :، فقال رسولُ اهللا  خلَص عثمان قبلنا إىل البيت وطاف به      : أن يرِجع عثمانُ  

 أمـر   يفواختلط املسلمون باملشركني    " ، أالَّ يطُوف ِبالْكَعبِة حتى نطُوف معه        به يذَاك ظَن ": وما مينعه يا رسول اِهللا وقد خلَص ؟ قال        
،  ، وصاح الفريقاِن كالمها    ، وتراموا بالنبِل واِحلجارة    ، وكانت معركة   يق اآلخر ، فرمى رجلٌ من أحد الفريقني رجالً ِمن الفر         الصلح

وعزم على  " ال نربح حىت نناجز القوم    : "فقال،   عثمانَ قد قُِتلَ  سفريه   أن   ، وبلغ رسولَ اِهللا      وارن كُلُّ واحٍد ِمن الفريقني مبن فيهم      
،  - ١ة على املـوت ي ويف روا- ، فبايعوه على أالَّ يِفروا  وهو حتت الشجرةإىل رسول اِهللا    ، فثار املسلمون     دعا إىل البيعة  القتال ، و  

 ."هِذِه عن عثْمان": ، وقال  بيد نفسهفأخذ رسولُ اهللا 
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 .، فبايعه املسلمون كُلُّهم إال اجلد بن قَيٍس  ِللبيعِة حتت الشجرةوكان عمر آِخذاً ِبيِد رسول اهللا 
 .ي، وكان أولَ من بايعه أبو ِسنان األسِد وكانَ معِقلُ بن يسار آخذاً ِبغصنها يرفَعه عن رسول اهللا 

 .، وآِخِرهم ، وأوسِطهم  أول الناسيف،  وبايعه سلمةُ بن األكوع ثالثَ مرات
هللا فيهم آيات تتلى إىل يومنا هذا وسميت تلـك  ر املسلمون وتبايعوا على املوت أو على عدم الفرار وأنزل اانعم من أجل رجل واحد ث     

، وها حنن اليوم " أنتم اليوم خري أهل األرض"البيعة ببيعة الرضوان وبشرهم اهللا باجلنة وكانوا خري أهل األرض كما يف صحيح البخاري         
اهيم ه إبـر  يااهد خالد حاج وأخ   يف جزيرة العرب يتجرب طواغيت آل سعود ويتجرأ جند الطاغوت أعوان الصليبيني على قتل القائد                

 وسنأخذ بثأرهم وإين على يقٍني بأن ااهدين قد عزموا على مناجزة القوم وعلى عدم الفرار بـل      اًهم هدر ؤاملزيين وواهللا لن تذهب دما    
 أمحد الدخيل   –   تركي الدندين  – يوسف العيريي    –خالد حاج   (وعلى املوت عسى اهللا أن يرضى عنهم واأليام حبلى فدماء ااهدين            

 . لن تذهب باان بل ستبقى وقوداً للمعارك ، وزاداً للطريق ، ونوراً للمجاهدين ، وناراً على املرتدين والصليبيني) وغريهم ......
، وبايعهم على  م على املوِت وربما بايعه ، احلرِب على أال يِفروايف يبايع أصحابه  النيبكان : "يقول ابن القيم رمحه اهللا يف زاد املعاد 

، وبايع نفراً من     ، والتزاِم طاعِة اهللا ورسوله     هم على التوحيد  ، وبايع  ، وبايعهم على اِهلجرِة قبل الفتح      اجلهاِد كما بايعهم على اإلسالم    
 ."أصحابه أال يسألوا الناس شيئاً

قصة عكرمة بن أيب جهل ) ١٢-٧/١١( رمحه اهللا يف البداية والنهاية   والبيعة على املوت من األمور املشروعة كما مر وقد ذكر ابن كثري           
 اهللا  قاتلت رسولَ : يب جهل يوم الريموك   قال عكرمة بن أ   : قال. قال سيف بن عمر عن أيب عثمان الغساين عن أبيه         : "يوم الريموك فقال  

ه:   يف مواطن وأفر منكم اليوم؟ مث نادىموضرار بن األزور يف أربعمائة من وجوه   احلارث بن هشاممن يبايع على املوت؟ فبايع ع ،
 وقد ذكر الواقدي ، وقُِتل منهم خلْق منهم ضرار بن األزور  ، فقاتلوا قُدام فسطاط خالد حىت أُثبتوا مجيعا جراحا        املسلمني وفرسام 

ادفعها إليه، فلمـا    : ت إىل أحدهم نظر إليه اآلخر فقال      وغريه أم ملا صرعوا من اجلراح استسقوا ماء فجيء إليهم بشربة ماء فلما قرب             
 ". مجيعا،  ، فتدافعوها كلهم من واحد إىل واحد حىت ماتوا مجيعا ومل يشرا أحد منهم ادفعها إليه: دفعت إليه نظر إليه اآلخر فقال

ى ومسمع أكثر من ألٍف من الصحابة بينهم وقد أوردت هذه القصة لتأكيد مشروعية البيعة على املوت فقد عقدت هذه البيعة على مرأ              
 : "مائة من أهل بدر وقائد اجليش يومئذ خالد بن الوليد ومل ينكر أحد منهم على عكرمة بل أقروه على فعله يقول ابن كثري رمحـه اهللا          

 من الصحابة منهم مائة  ألف رجل- جيش املسلمني بالريموك  -إم قالوا كان يف ذلك اجلمع       : إسناده عن شيوخه  بقال سيف بن عمر     
 ".من أهل بدر

 مع تلك اموعة الفريدة  ؛وحديث مع املؤمنني    ، كله حديث عن املؤمنني      – بيعة الرضوان    –هذا الدرس   : "يقول سيد قطب رمحه اهللا    
 تلـك   ؛م فيهـا    ويده فوق أيديه  ، وشاهدها وموثقها    - بعلمه   – حتت الشجرة واهللا حاضر البيعة       السعيدة اليت بايعت رسول اهللا      

 لَقَد رِضي اللَّه عِن الْمؤِمِنني ِإذْ يباِيعونك تحت الشجرِة فَعِلم ما ِفي قُلُـوِبِهم :              اموعة اليت مسعت اهللا تعاىل يقول عنها لرسوله         
إنين ألحاول اليوم من  و..." .أنتم اليوم خري أهل األرض:" يقول هلااهللا ومسعت رسول .. فَأَنزلَ السِكينةَ علَيِهم وأَثَابهم فَتحاً قَِريباً 

 عام أن أستشرف تلك اللحظة القدسية اليت شهد فيها الوجود كله ذلك التبليغ العلوي الكرمي من اهللا العلي العظيم               وأربعمائةوراء ألف   
وهو يتجـاوب مجيعـه   ؛ ود يف تلك اللحظة وضمريه املكنون أحاول أن أستشرف صفحة الوج. إىل رسوله األمني عن مجاعة املؤمنني      

 من حال وأحاول أن أستشعر بالذات شيئاً. ..عن أولئك الرجال القائمني إذ ذاك يف بقعة معينة من هذا الوجود        ، بالقول اإلهلي الكرمي    
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 وحيدد املكان الذي كانوا     ،لقد رضي عنهم     :يقول اهللا عنهم  ، بأشخاصهم وأعيام   ، أم هم   ، أولئك السعداء الذين يسمعون بآذام      
، يسمعون هذا من نبيهم الصادق املصدوق . .  ِإذْ يباِيعونك تحت الشجرِة : واهليئة اليت كانوا عليها حني استحقوا هذا الرضى، فيه 

 . . على لسان ربه العظيم اجلليل 
، يف ذات نفسـه  ، التبليغ الذي يشري إىل كل أحد ؟ ة القدسية وذلك التبليغ اإلهلي    تلك اللحظ  - أولئك السعداء    -كيف تلقوا   ! ياهللا  

 ! وعلم ما يف نفسك فأنزل السكينة عليك !  وأنت تبايع حتت الشجرة ، أنت بذاتك يبلغك اهللا لقد رضي عنك أنت :ويقول له
؟  يف هذا العمـوم      ألست أطمع أن أكون داخالً     :يقول يف نفسه  . فيسعد  . . اللّه وِلي الَِّذين آمنواْ      : إن الواحد منا ليقرأ أو يسمع     

وأولئك الرجال ؟  أن أكون من هؤالء الصابرين أرجوألست  :يقول يف نفسه. فيطمئن ..   ِإنَّ اللّه مع الصاِبِرين  : ويقرأ أو يسمع
 !  ورضي عما يف نفسه،وعلم ما يف نفسه ! لقد رضي عنه  :بلغه وي، واحدا أن اهللا يقصده بعينه وبذاته واحداً. يسمعون ويبلغون 

 ! إنه أمر مهول ! يا هللا 
حاً قَِريبفَت مهأَثَابو ِهملَيةَ عِكينلَ السفَأَنز ا ِفي قُلُوِبِهمم ِلمِة فَعرجالش تحت كوناِيعبِإذْ ي ِمِننيؤِن الْمع اللَّه ِضير اً  لَقَد  .. 

 وعلم ما يف قلوم من كظم النفعاالم جتاه ، وعلم ما يف قلوم من الصدق يف بيعتهم  ،علم ما يف قلوم من محية لدينهم ال ألنفسهم          
 .  طائعني مسلمني صابرينوضبط ملشاعرهم ليقفوا خلف كلمة رسول اهللا ، االستفزاز 

تضفي على تلك القلوب احلارة املتحمسة املتأهبة ، م السكينة نازلة يف هينة وهدوء ووقار ذا التعبري الذي يرس.. نزل السكينة عليهم    أف
 ." وارتياحاً وطمأنينةً وسالماًبرداً، املنفعلة 

 :وإنين أسأل كلَّ مسلٍم يقرأُ هذا الكالم فأقول
 عمر عبد الرمحن يف سجون أمريكا؟الشيخ أين حنن من 
  هاجر العراقي يف سجون أمريكا؟ااهد أيبن ااهد رمزي يوسف ووأين حنن م

 وأين حنن من علماء املسلمني املأسورين يف سجون الطواغيت واملرتدين؟ وأين حنن من أسرانا يف غوانتانامو؟
 وأين حنن من بقية املستضعفني من املسلمني الذين يقبعون خلف األسوار؟

 !! من رسول اهللا - عثمان بن عفان -احد ياهللا بيعةٌ على املوت وعلى عدم الفرار من أجل رجل و
 !!وقتالنا اليوم وأسرانا باملئات واآلالف وال تتحرك فينا شعرةٌ وال نبايع هللا بيعة صادقة نكفر ا خطايانا

 أين الذين صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه ؟ أين شباب اإلسالم؟
 أين الذين يثأرون لدينهم ولعرضهم وإلخوام وألمتهم؟

 !! وأُخذت ديارنا وحنن سادرون غافلون مشغولون ونبينا يننا وسب ربنا حورب د
 !!وقُتل أبطالنا وأخيارنا وحنن ساكتون  !!وأُخذت أموالنا وحنن الهون

 !!.فإىل مىت يا أمة اإلسالم؟ إىل مىت؟ إىل مىت؟
¦¦¦¦¦¦
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 بداهللا بن حممد الرشودع: بقلم الشيخ  

 
 :  ١قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

                                                   
أشرنا يف العدد املاضي إىل أمهية التفريق يف االسم واحلكم بني املرتدين واخلوارج والبغاة ، وأن عدم العلم بالفرق بينها هو             : تتمة   1

الذي هيأ فرص التلبيس للمنافقني من محلة العلم يف زماننا ومن قبل زماننا ، على اجلهلة واملقلدة الذين كثرياً ما يعريون ااهـدين                     
بينما لو تأملت حقائق الشراع وقواعده لرأيت أقرب الناس لتطبيقها والتقيد حبدودها هم ااهدون يف         بقلة العلم والتعجل يف األحكام      

 مع بقاء تعرضهم لألخطاء اليت ال يسلم منها سوى أنبياء اهللا لكنها أخطاء ال خترجهم من دائرة الطائفة املنصورة الناجية خبالف سبيل اهللا
طوام ضلّال القوم الذين يقذفون باألحكام جزافاً من غري مستند شرعي منضبط فكثرياً ما يعتمدون على التهويل والتعيري والتنفري ، سنة                    

صلحني يف كل زمان ولكن يأىب اهللا إال أن يتم نوره ويظهر دينه وينصر أولياءه ، ولذلك فلو تأملت واقع الطواغيت وعمالئهم          أعداء امل 
من مشايخ السوء  وجنودهم من العسكر مث عرضت أفعاهلم وأقواهلم ومواقفهم على الكتاب والسنة بفهم السلف رمحهم اهللا لرأيـت                     

ل سعود فال خيفى على من له أدىن إملام بسرية الصحابة مع املرتدين أن آل سعود قد ارتكبوا من النواقض                    عجباً ، فأما الطواغيت من آ     
واملكفرات ماال يقارن بشناعته ووضوحه وظهوره ما ارتكبه مرتدو زمان أيب بكر رضي اهللا عنه فال خيلو االمر من إلزام أحد الفريقني                      

 : بالضالل واخلطأ 
  حينما قاتلوا من أقر بالشهادتني وأتى جبميع شرائع الدين سوى الزكاة       - وحاشاهم   – رضي اهللا عنهم     إما أبو بكر والصحابة    •

 .اليت امتنعوا عن دفعها مع إقرارهم بوجوا وتأوهلم الفاسد املعتمد  يف نظرهم على نٍص قطعي يف منعها  
 والتحوط اخلارجي االمتناع عن تكفري من    -حد زعمهم على  -وإما مشايخ السوء والضاللة اليوم الذين بلغ م الورع والتقى            •

فتح على األمة كل أبواب الردة والرذيلة من قنوات وقوانني فضالً عن منعهم كل من دعا لدين األنبياء واملرسلني وحربه ومطاردته بل                      
يف حني تتبجح صحافتهم امللعونـة      وقتله والتشهري به والتشنيع على من ترحم عليه بل ووصمه بأبشع األوصاف ونبزه بأشنع األلقاب                

 .وإعالمهم املأفون بتبجيل كبار طواغيت العامل وملحدي الكتاب والسياسة مما ال خيفى إال على مطموس البصرية مظلم السريرة 
جوب قتله  فها هو مثالً حممد علوي مالكي يطوف األرض ويدنس البيت احلرام مع أنه مرتد ال عهد وال ذمة وال أمان ، وال يشك يف و

إال من ال يعرف من دين اإلسالم شيئا قط أو منافق مكابر ناهيك عن تركي احلمد الذي يرقع له بعض خوارج الدعاة ويتأولون إلحلاده 
 .الصراح ماال يتأولون عشر معشاره ملواقف ااهدين املشرقة إن كان بعضها حيتاج لتأويل 

 على الصليبية املنصرة املفسدة ديانا وأضفوا عليها من عبارات التبجيل ، واإلعظام ما ال وكم أدمى قلوبنا تباكي إعالم آل سعود امللعون
  .جيوز إطالق بعضه حىت على كبار أئمة الدين واملصلحني
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طون  تبجيله وتعظيمه ثياباً للردة وخيواهلالك اآلخر من أكرب ملحدي العصر نزار قباين الذي بقي إعالمهم أياماً كثرية ينسج من عبارات   
سطوراً من الكفر يف حني يتراقص إعالمهم طرباً وفرحاً وسروراً عند موت أو مقتل أحد خيار رجال هذا الدين كاإلمام  محود العقال                       

 ..والشيخ ااهد يوسف العيريي والقائد خالد حاج وغريهم الكثري الكثري 
  .وما هذه األمثلة إال قطرة من حبر فجورهم فحسبنا اهللا ونعم الوكيل

وجتد لألسف بعض محلة العلم يسلّط نقده ومهزه وملزه على إصدارات ااهدين وكتابام يف حني مل نسمع منه كلمة واحدة قـط يف                    
منـافقني  نقد اإلحلاد والفجور الذي متوج به حبار القنوات وسود الصحفات وعفن الكلمات من أعداء اهللا من سالطني وحـداثيني و                   

 .لفحسبنا اهللا ونعم الوكي
فال شك إذاً عند املنصف  العارف حبدود الشارع أن حكومة آل سعود حكومة مرتدة جيب على كل من يؤمن باهللا واليوم اآلخـر أن           
يسلك معهم ما سلكه أبو بكر والصحابة رضي اهللا عنهم مع مرتدي زمام وجوباً عينيا حىت يطهر اهللا منهم جزيرة العرب ويكـون                       

خيهم الذين يدافعون عنهم ماال يدافعون أقل من عشر معشاره عن ذات اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسـلم ،                    الدين كله هللا ، وأما مشا     
فرب ساب هللا ورسوله يلتمس له أولئك الضالل أنواع األعذار والتربيرات وانتحال أقبح صور التأوالت بينما الذي يتكلم عن جرائم                    

ت فتجدهم يقذفونه بأوجع الصفات غري متحرين األعذار والتربيرات فجعلوا للحكـام            هؤالء السالطني وكفريام ولو بأيسر الكلما     
آل سعود  : " املرتدين حرمة أعظم من حرمة اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني ، أرأيت لو أنّ خطيباً أو حماضراً أو كاتباً قال                       

فهؤالء ال شك أم قد     !يوخ الدولة وعباد املادة منه ومن مقولته ؟؟       فماذا يا ترى سيكون موقف ش     "  والشيطان وجهان لعملة واحدة     
ارتكسوا يف الفتنة ودخلوا مذهب اخلوارج من أوسع أبوابه وأقوى أسبابه ، بل إم واهللا أحرى حلوقاً يف احلكم بالرافضة الذين قـال                       

  -:فيهم شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ار على قتال املسلمني ، والرافضة يعاونون الكفار على قتال املسلمني ، فلم يكفهم أم ال                واخلوارج مع هذا مل يكونوا يعاونون الكف      " 

 هـ.ا" يقاتلون الكفار مع املسلمني حىت قاتلوا املسلمني مع الكفار ، فكانوا أعظم مروقاً عن الدين من أولئك املارقني بكثري كثري 
رة العربية إذ إن البغاة مسلحون خيرجون على إمام مسلم بتأويل سائغ جيـب          وأما البغاة أخي فال مثال هلم اليوم يف واقع اجلزي          -

بسببه عقد صلح شرعي بينهم وبني اإلمام حيث جيب عليه أن يزيل املظامل املوجودة ويقوم األخطاء الواقعة اليت سببت قيام هذه الطائفة         
 .املسلحة

عة املسلمني ، وهذا غري واقع اجلزيرة اليوم ألن املقاتلني فيها           وإذا فعل اإلمام ذلك وجب حينها كف السالح والدخول يف مجا           -
اليوم جماهدون خرجوا على طاغية مرتد مبدل للشرع مغري للدين ، ممكن للكافرين ، فقتاهلم له مشروع بل واجب حىت تزول الفتنـة                       

وم به املسلم يف قتال أولئك املرتدين املـال         ويكون الدين كله هللا وجيب على كل املسلمني النهوض معهم مبا يف اإلمكان وأفضل ما يق               
والنفس مجيعاً والواجب على كٍل حبسبه فاهللا اهللا أيها املسلمون ال يستخفنكم الذين ال يوقنون وال يضـلنكم املنـافقون وال خيطفـن             

 أبصاركم كثرة سواد اادلني عن الظاملني 
 ال ختش كثرم فهم مهج الورى     وذبابه أختاف من ذبان  -
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فإذا تقررت هذه القاعدة ، فهؤالء القوم املسئول عنهم عسكرهم مشتمل على قوٍم كفار من النصارى واملشركني ، وعلى قـوٍم                      
 وليس فـيهم مـن   ٢  ، ويعظمون الرسول ١ ينطقون بالشهادتني إذا طلبت منهم –وهم مجهور العسكر    –منتسبني إىل اإلسالم    

، وللصاحلني من املسلمني عنـدهم      ٤ ، واملسلم عندهم أعظم من غرية      ٣يصلي إال قليل جداً ،وصوم رمضان أكثر فيهم من الصالة         
، لكن الذي عله عامتهم والذي يقاتلون عليه متضمن لترك كثري من شرائع       ٦ ،وعندهم من اإلسالم بعضه وهم متفاوتون فيه         ٥قدر

 ،  كل من قاتل على دولة املغول عظموه وتركـوه وإن             ٧ ها ، فإم أوالً يوجبون اإلسالم وال يقاتلون من تركه          اإلسالم أو أكثر  

                                                                                                                                                                                        
كما يف األعراف ويوسف والنحل والروم وسـبأ وغـافر          " ولكن أكثر الناس ال يعلمون      " بل كم يف القرآن من قوله تعاىل         -

 .  واجلاثية 
وإن تطع أكثر من يف األرض يضلون "اشارة إىل أن كثرة السواد ليس حبجة قطعاً على احلق إن مل يكن أحياناً دليالً على ضده                -

 ".كثر الناس ولو حرصت مبؤمنني وما أ" " عن سبيل اهللا 
 
  -:تأمل جيداً أوجه التطابق بني سرية عسكر التتار باألمس وعسكر آل سعود اليوم فمنها تلفظهم بالشهادتني ومنها أيضاً 1
  -: ، وليس هذا مربراً للتغاضي عن النواقض اليت يقعون فيها ومنها أيضاًأنه يوجد فيهم من يعظم الرسول  2
 .وم عند كثري منهم أعظم من الصالة وهذه ظاهرة اليوم يشهد بوقوعها كثري ممن عاشرهم تعظيم الص 3
أما هذه فلألسف أن من جند التتار من يفضل ذا الشعور على كثري من جنود آل سعود الذين أصبحوا يعظمـون الصـليبني مـن             4

بون لنجدة أي صلييب يصاب ببعض األذى يف جزيـرة العـرب   أمريكان وبريطاينني أعظم من اهللا ورسوله فضالً عن املؤمنني فهاهم يه        
وتتكالب قطاعام العسكرية يف انتشال جيفهم وإنقاذ جرحاهم عندما  يضربوم أولياء اهللا ااهدين بينما يهلك املئات من املسـلمني         

اق سجن احلائر الذي ذهب ضحيته أكثر     سواًء من جماهدين أو غريهم وال خيظون بأبسط هذه اإلسعافات واالهتمامات وما حادثة احتر             
 وال غريها عشر معشار ما يلقاه       ة ومخسني من املسلمني ببعيدة عن أذهان الكثريين و مل تلق عناية شعورية وال إعالمية وال طبي                همن مائ 

 الصليبيون ا هلالكون يف أحد عمليات ااهدين األشاوس فحسبنا اهللا ونعم الوكيل        
بني لإلسالم من التتار أنظر كيف يعريون الصاحلني قدراً ال جتده اليوم عند عساكر آل سعود الذين أشبه مـا يكونـون                    أولئك املنتس  5

 بل ويعاملوم واهللا بأبشع مما عامل به      الغربةيف زمن    باملتخصصني يف سجن وتعذيب وقتل وتشريد الصاحلني املقتفني أثر رسول اهللا            
 فحسبنا اهللا ونعم الوكيل ، بل لو رأيت أضخم سجون آل سعود اليـوم            صحابة رسول    من    الزمان   أبو جهل لعنه اهللا مسلمي ذاك     

 شبابه وخنبة أفراده ، وأظن كل عارف بسجوم يكاد جيزم أن ال يوجد ا ملحـد                 ي صفوة اتمع وصاحل    من  معظم سكاا  تلوجد
 .ود  أحد مرتدي آل سعضواحد اللهم إال يكون سجن العتدائه على عر

 .سيتبني لك يف الكالم اآليت ما يدل على أن عساكر آل سعود ليس عندهم من اإلسالم إال بعضه  6
وهذا واقع ما عليه عامة عساكر آل سعود أم ال يقاتلون من ترك اإلسالم ال يف اجلزيرة وال خارجها بل وال يقاتلون من قاتل أهـل         7

 بل ويقرون حكامهم الفجرة على توطيد قواعد الصليبني يف جزيرة العـرب ودليـل               اإلسالم بل وال يسلمون أهل اإلسالم من شرهم       
إقرارهم للحكام املرتدين بقائهم يف حقل عسكرية آل سعود الذي ال خيدم يف الغالب إال مصاحل األمريكان وحلفائهم يف املنطقة  ، فمن         
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 ، فـال  ٢ ، وكل من خرج عن دولة املغول أو عليها استحلوا قتاله وإن كان من خيار املسـلمني           ١كان كافراً عدواً هللا ورسوله    
زية والصغار ، وال ينهون أحد من عسكرهم أن يعبد ما شاء من مشس أو قمـر أو      جياهدون الكفار ، وال يلزمون أهل الكتاب باجل       

 ،والكـافر عنـدهم   ٤ ، بل الظاهر من سريم ان املسلم عندهم  مبرتلة العدل أو الرجل الصاحل أو املتطوع يف املسلمني٣غري ذلك 
 .٥مبرتلة الفاسق يف املسلمني أو مبرتلة تارك التطوع 

 

 
                                                                                                                                                                                        

"  من آل سعود وكفريام وأعماهلم حىت ال يبوء باخلسران يوم الت مندم  كان من أولئك العسكر مؤمناً باهللا واليوم األخر فليربأ إىل اهللا
 .االيه ..... وقالوا ربنا إنا اطعنا سادتنا وكرباءنا فأظلونا السبيال 

من إذ على ضوئها يكون والء هؤالء وبراؤهم ف       " اجلبهة الداخلية   " أنظر الرتعة الوطنية واإلقليمية كيف تتكرر يف زماننا حتت شعار            1
كان سعودياً فله ما للسعوديني وعليه ما عليهم ولو كان مرتداً ملحداًُ أو زنديقاً ومن كان غري سعودي فقد برئت منه ذمة آل سـعود                
وعساكرهم ومشائخهم ولو كان ولياً تقياً ، بل من وااله مرتدواً آل سعود ولو كان من أكفر خلق اهللا كاألمريكان فقد وجبت مواالته 

عود ومشائخهم على كل مواطن حيمل هوية الوالء والرباء بطاقة األحوال ،ومن عادى  أولياء آل سعود فقد ارتكـب                    يف عرف آل س   
أبشع نواقض الوطنية وصار دمه هدراً بال قيمة وال قدر بل إن قطرة من دم صلييب مواٍل آلل سعود ز عروشهم وتقلق أمنهم وتستنفر                        

 د مقتل عشرات املوحدين الصادقني واهللا املستعان       أهبتهم ماال حيصل أقل القليل منه عن
 من استحالل دم كل من خالف اجلاهلية السعودية وقاتـل يف            رهذا يوضح ما قلناه أنفاً من مطابقة حال آل سعود وعسكرهم للتتا              2

 سبيل اهللا لتكون كلمة اهللا هي العليا 
هوداُ وال نصارى وال مرتدين وال هندوس وال مشركني ،كما مل يلزموا أهـل             وهكذا آل سعود وعساكرهم مل جياهدوا يوماً واحداً ي         3

الكتاب باجلزية والصغار بل إن الناظر بعني الواقع والبصرية يرى العكس متاماً وهو أم الزموا بدفع األجور واملعونات واألموال املرفقة                    
 إىل شي من ذلك ، وأما كوم ال ينهون أحداً من أليام من أخبار تشريبالذل والصغار ألهل الكتاب ،وال يكاد خيلو ،إعالمهم يوماً من ا

عسكرهم أن يعبد ما شاء فهذا ما حتتمة الوطنية السعودية املرسومة باألنظمة الطاغوتية املنبثقة من قوانني وبنود  وأنظمة هيئـة األمـم             
 الطاغوتية واليت تقضي حبرية األديان 

 
م ال قيمة له البتة إال إن صدع بالتوحيد وامللّة واستجاب ألمر اهللا باجلهاد فيحنئذاً  يرتل عليه آل سعود      أما آل سعود فإن املسلم عنده      4

 .كل أحكام املرتد لكن بدون استتابة وال حتٍّر، خبالف عسكر التتار الذين صاروا يف كثري من النواحي يفضلون آل سعود
 
بل جاوزا كفر التتار حىت أصبح الكافر عندهم ال سيما إن كان مـن الفئـة املمتـازة         وهذه أيضاً مل ينهج آل سعود فيها ج التتار           5
مبرتلٍة أعظم من مرتلة كبار األولياء والعلماء يف صدر العصر اإلسالمي ففي الوقت الذي تسفك فيه دماء "  أو أوريب أمريكي أو بريطاين"

ت الصليبية مدججة باألسلحة الفتاكة واحلراسات املشددة ومىت كان هـذا  األولياء على ثرى اجلزيرة لسواد عيون األمريكان جتد جممعا      
   .يفعل حىت يف حق األولياء والعلماء ؟ فاهللا املستعان وللكالم تتمة يف الفصل القادم 
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 دمــع منـك مـدرار      يا عني جـودي ب    
 هـذي املصيبة قد حلـت فمـا برحـت         
 أيـن األشــاوس مـن أبنــاء أمتنـا         
 وأيـن مــن شيــدوا للمجـد أبنيـة         
 يا ويـح أمتنــا مـا باهلــا انتكسـت          
 أيبتين اــد مــن أحالمــه قــدم        
 من يا ترى يركـب األهـوال يف يــده          

  ــدٍ  مـن ذا يقـود   ًـ   أمــة ِل سبت  
  البـــاغي ميزقهـــا أثـــواا يف يـــد

  تكابـده    صـقع لــها جـرح      يف كـلِّ 
        ـمهلا رجــال ليــوث حــال دو  
  هلا نســاء حيــارى وسـط مسـبعةٍ        

   ثوــا مــزقفــال تســـل عــن فتــاٍة
ــب منفطــر ــٍس فالقل ـــوب يف دن   والث

ـــة  ـــات باكي ـــة أن ـــل ناحي  يف ك
 هم وال تســل عــن صــغار غــاب عــائلُ

 فلــو تــراهم علــى األعتــاب يف وجــل 
  ـا   لـو تـرى أعينــاً محـراً أضـر       و

حــىت إذا قـــام لإلســـالم معتصـــم  
ـــدا صــيحات ـــه وأعلنــت للع   جندت

  اًكان الدفــاع عـن األعـراض مـؤمتر        
ــوغى كـــأس ومنضــدة   فجيشــه يف ال
 وإذ مبعتصـــم بــني الـــورى بطـــل 
 تصــاغ يف مدحـــه ســبعون ملحمـــة 

ـ  ضمفالصدر لو      مـات مـن كمـدٍ      اً قلب
 

 تـهك واألرض والــدار     العـرض من  
 حىت رأينـا صــروح العـز تنهــار        
 أيـن الزبري وأيــن الليـث عمــار        
 بـاتت يهددهـا بالــهدم حفــار      
 ميداـا كـرة والسيــف مزمــار      
 أم الـذي حـولــه دف وأوتــار       
سيـف يهز مـن اإلســالم بتــار        

هـا ليـزولَ  أجماد  الضيــم   والعــار   
 ـ   وقبـلَ فاليـوم قطر    أقطـار  ـوِم الي

 ه مـن سيـوف الغـدر أنــهار       ؤدما
  وأســوار    وتشـريد   وحــرق  قتـلٌ

  ختتــار   ا فهـي  تقلـب الطـرف فيه  
 نشبت فيهــا أنيـاب وأظفــار       قد أُ 

 والعني واكفــة والدمــع مــدرار      
  فكـل القـوم قـد خـاروا        وال مغيثٌ 

 فالسـوق مرتعهـم والقـس ميتــار      
مـن صـنوف الـذل أطمــار       عليهم  
  وترويــع و إذعــار       ودمــع  رسه

وأخبــار   ت سجايـاه أنبــاءٌ   هـز  
 وقـام يعلنهــا يف القــوم مهـذار        
 قـد أشـهرت فيــه أوراق وأحبـار        
 وحربـه للعــدا شـجب وإنكــار       
 كأنـه علـم فــي رأســه نــار        
  من كـل نذل وضـيع القـدر خـوار        

لكن     ما ضـمت األضــالع   أحجـار  
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 اإلشكال الذي يرد حـول كـون        دين املاضيني الكالم عن   مر معنا يف العد    
اجلهاد يف جزيرة العرب مضعف للجهاد يف العراق ويف هذا العـدد نتطـرق إىل               

  : إشكاٍل وشبهة يوردها بعض الناس وهي 
يتردد كثيرا أن أمريكا هي المسـتفيد الوحيـد أو األول           : التساؤل الخامس   

ن كون المجاهدين يقتلون بأيدي     مما يحدث من اضطراب في المنطقة ، وم       
 .النظام السعودي

تردد هذا التساؤل بعينه أيام اجلهاد األفغاين الروسي ، وكانت أمريكا فعالً مستفيدة             
من ذلك اجلهاد ، ولكن الواقع أنَّ أمريكا اليت أصبحت اليوم أمام أزمة بقاء على أيدي 

فالتقطه آل فرعون ليكون هلم     ﴿ قال اهللا عز وجل عن عبده ورسوله موسى          وقدهي أكرب متضرر من ذلك اجلهاد ،        ) األفغان العرب (
 ؟﴾قال أمل نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنني﴿ وكان فرعون مين على موسى بتلك اخلدمة اليت أسداها له ﴾عدوا وحزنا

 ،  ﴾عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم ال يشـعرون         ﴿ل  والواقع أنَّ فرعون مل يفعل ذلك من أجل موسى ، حرصا وشفقةً عليه ، ب              
وهذا بالضبط هو ما حصل ألمريكا يف اجلهاد األفغاين القدمي ، فقد التقطوه ليكون هلم عدوا وحزنا ، ومنوا به على ااهـدين ، بـل                  

جمموعة من الثوار الذين دعمتهم أمريكا ضد االحتاد أظهروا للشعب األمريكي أنَّ الشعب األفغاين املسلم حني أقام دولة طالبان ما هو إال 
 .السوفييت مث متردوا عليها ، مع أنَّ األمريكان مل يكن يعنيهم يف شيء عدالة القضية األفغانية ، ومأساة الشعب األفغاين

د أنَّ هذه احلجة حجة داحضة ، وقد ليس ذكرنا هلذه احلادثة التأرخيية منطلقًا من تشابه كبري هلذا مع الواقع املعاصر ، وإنما املرا 
وميكرون وميكر اهللا   ﴿قام املسلمون وقتذاك مبا جيب عليهم ، وكاد الكافرون كيدا ، وكاد اهللا الكافرين كيدا ، وما أمهلهم إال رويدا                     

 .﴾واهللا خري املاكرين
زيرة العرب على قائمة األولويات ، وهي اليت        والواقع أنَّ أمريكا هي املتضرر األول ، وهي اليت وضعت احلركة اجلهادية يف ج              

هددت الطواغيت بالزوال إن مل يتغلبوا على احلركة اجلهادية ، وهم يعرفون أنَّ ديد الطواغيت بالفصل من وظائفهم هو أعظم دافع هلم 
 .على العمل واالستماتة يف القضاء على احلركة اجلهادية

 بن نايف ابن وزير الداخلية ووكيله للشؤون األمنية طلب من بعض املطلوبني عن            بل قد حدث يف حوادث معروفة ، أنَّ حممد         
طريق بعض املشايخ املرتبطني به ارتباطًا وثيقًا أن خيرجوا إىل العراق ، وما كان له وال ألمثاله من العمالء أن يرسل الكوادر اليت قد ترفع 

 . وأمريكا تتمىن أن ختلو هذه املنطقة ، وأن تركز اهود يف العراقمستوى احلركة اجلهادية أضعافًا كثرية إىل العراق إالَّ
ومن املعروف لدى أي قوة أو دولة تدخل حربا ، أا حترص على توفري مكان آمٍن هلا تدار منه القوات ويتوفر فيـه الـدعم                          

مني ودول اخلليج يف وضع مستقر وهادئ إىل حـني  واإلخالء الطيب وما إىل ذلك ، وهذا ما يدعو األمريكان إىل احملافظة على بالد احلر       
 .الفراغ من العراق والقضاء على احلركة اجلهادية يف ظنهم ، ليكملوا احتالل املنطقة اليت بدؤوا يف احتالهلا منذ عقود

 أنها تفرح بالقضاء وأما أنَّ أمريكا تفرح بالقضاء على ااهدين على أيدي احلكومة السعودية العميلة ، فهذا أمر صحيح ، كما 
على ااهدين يف أفغانستان على أيدي احلكومة األفغانية العميلة ، ولو استطاعت روسيا أن خترج من الشيشـان وتوكـل احلكومـة                 
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الشيشانية العميلة مبا تعمله لنعمت بذلك عينا ، ومن الطبيعي أن كل عدو حمتل يتمىن أن يكون القضاء على عـدوه بأيـدي عمـالء            
جرين ال قيمة هلم ال عند اهللا ، وال عند من استأجرهم ، وال عند من يقاتلهم ، بل حىت يف حساب النفقات والتكاليف ال نشك أنَّ مستأ

 .األمريكان ال حيسبون القتلى من اجلنود األفغان أو السعوديني أو العراقيني يف العراق اليوم ضمن حساب اخلسائر
مريكان يف أفغانستان أو بالد احلرمني ، ال يعين أن يترك اجلهاد ، خاصة مع وضوح مشروعيته وكون هذا الظرف متهيأً لدى األ 

، وكون األمريكان حيتلون البالد مث يقيمون من حيمي مستوطنام من أهل البلد يف كل بلد حيتلونه ، ال يعين السكون عنهم وتركهم ،                      
 البحث عن قواعدهم السرية ، وجيدون من جيندونه من طريق عمالئهم املخلصنيوكون األمريكان ال يكلفون أنفسهم مطاردة أعدائهم و

 .ال يعين أن نترك امليدان هلم يسرحون وميرحون فيه بال حسيب وال رقيب
قل لو كنتم يف بيوتكم لربز  ﴿: هذا مع األخذ يف احلسبان إىل أنَّ املقاتل ال يستعجل من أجله يوما بل كما قال اهللا عز وجل                     

 .﴾قل فادرءوا عن أنفسكم املوت إن كنتم صادقني﴿ ﴾ين كتب عليهم القتل إىل مضاجعهمالذ
وهذه املعاين الشرعية واآليات الصرحية ، ليست جمرد كلمات يرددها الوعاظ ، ويطَمأن ا اخلائف ، بل هي جزء من معتقد                      

ميان إال به ، أن تعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك ، وأن مـا  املسلم ، وركن من أركان اإلميان ، فمن اإلميان بالقدر الذي ال يصح إ            
 .أخطأك مل يكن ليصيبك

وإذا قلنا إن األمريكان يفرحون مبقتل ااهدين على أيدي عمالئهم وجنودهم غري األمريكيني ، فال نـنس أنَّ األمـريكيني                     
 ممن ليسوا تبعا ألمريكا وال حمسوبني عليها ، بل هم حمسوبون        سيفرحون فرحا أشد إذا قتل ااهدون على أيدي الروس وعمالء الروس          

، ومع ذلك فال يعين هذا أن يتوقف اجلهاد يف روسيا وأن نطالب بتوقف الـدعم بالرجـال واألمـوال         ) روسيا(على عدوها التأرخيي    
 .واخلربات واإلعالم للمجاهدين يف الشيشان ، نسأل اهللا أن ينصرهم وأن يعلي م دينه

 حىت ااهدون الذين تقتلهم أمريكا بأيدي أمريكيني يف كل جبهة من جبهات اجلهاد ، فإنها تفرح م ، ولو كان تصورهم بل 
هل تفرح أمريكا مبقتلنا؟ ملا قاتلوا ، وألوقف القتال يف كثري من اجلبهات ، وخاصة اليت ال                : للقتل يف سبيل اهللا مبنيا على هذا التساؤل         

الصراع اليت جتمع األهداف االستراتيجية من اقتصادية ودينية واجتماعية ، واليت حترص مجيع قوى العامل على السـيطرة                  تقع يف مناطق    
 .عليها ، بل كانت مدار أكثر املؤامرات واحلروب الباردة بني املعسكر الشرقي واملعسكر الغريب

 اهدين يقتلون األمريكيني يف العراق وأفغانستان وبالد احلرمني ، وإذا نظرنا يف هذا اجلانب فلننظر إىل اجلانب اآلخر من كون ا
 .وهذا اجلزء هو اجلزء املؤمل لألمريكيني وهو حمل النكاية يف األمريكان

ال يذهب ااهدون إىل العراق فأمريكا تفرح لو استدرجت الطاقات اجلهادية           : وميكن أن تعكس الدعوى من أساسها فيقال         
بة من بالد احلرمني لتخلو هلم البلد فيحتلوها ، وخترجهم إىل أرض العراق اليت صارت بالنسبة لألمريكيني ميدان حـرب    والكوادر املدر 

 .حبكم األمر الواقع
ويف اجلانب نفسه فإنَّ الثمن الذي يدفعه األمريكان إذا انتقل ااهدون إىل العراق لن يكون أكثر مـن جنـود أمـريكيني ،                 

ن تأمني املدنيني ، وتأمني املدنيني والعسكريني خارج العراق ، وهذا مكسب تدفع أمريكا مقابلـه املليـارات لـو                    ويستفيد األمريكا 
 .استطاعت الوصول إليه ، لتكون يف حالة حرب عادية يف بلٍد حمدد داخل حدوده السياسية
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يف األرواح األمريكية اليت تبقى مسـتهدفة       خبالف ما لو مل خيرج ااهدون من اجلزيرة ، فإن أمريكا ستخسر خسائر عديدة                
حيثما حلت مع وجود أكثر من ثالثني ألف أمريكي يف بالد احلرمني فيما يعلنونه ، ووجود املصاحل الكثرية اليت ال يستغنون عن إدارا                       

 داخل جزيرة العرب ، والقيام واستيطاا بأنفسهم ، إضافة إىل تقييد حرية منسوبيها من جواسيس السي آي أي واإلف يب آي يف التنقل
 .مبهامهم اجلاسوسية املتنوعة

واملتتبع ملسرية التاريخ اجلهادي ، يلحظ أن قيام أي حركة جهادية ال يعين مقتل الكوادر وانقضاءهم حباٍل ، بل كـل جبهـة        
ااهدون من ميدان جهاد دخلوه إال بغنائم جهادية قامت أدت إىل تكوين العديد من الكوادر والعناصر املدربة من ااهدين ، ومل خيرج 

كبرية تتمثل يف ارتفاع املستوى العسكري للمجاهدين ، وما الذي أقلق األمريكيني وعمالءهم من العرب األفغان إال هـذه الطاقـات         
 واخلربات الكبرية اليت حصلوا عليها من جهادهم؟

يقة عجيبة ، فالشباب املؤمن املوحد كلما رأى حركة جهادية سارع           بل إنَّ االزدياد الكيفي يرافقه ازدياد كمي متسارع بطر         
باالنضمام إليها ، وحصل على التدريب الالزم ، واكتسب من املواجهات اخلربة الكافية جلعله جنديا من جنود اهللا يرهبـه أعـداء اهللا                

 .وحيسبون له ألف حساب
 عدد كبري من الشباب املتحمس ، فيتجاوز االندفاع الكالمـي           فأوضح املكاسب الكبرية من قيام أي حركة جهادية انضمام         

واحلماس العاطفي ، ليكون كادرا من كوادر األمة ، ويستلم دوره احلقيقي يف إنقاذ األمة وقيادة العامة ، بعد أن أصبح مقاتالً يف سبيل                   
دة بسيطة على كوادر كثري حتمل ثقافة عسكرية وعقلية اهللا يرهب أعداء اهللا ، وحيسن محل السالح ، وجييد فنون القتال ، فنحصل يف م     

مقاتلة توازي إن مل تتجاوز نتاج الكليات العسكرية األكادميية ، مع محلها هم األمة ، والتصور االستراتيجي الواعي لواقع األمة األليم ،            
 .وملنهاج العزة الذي خيرج األمة من نفقها املظلم

د استطاعت بفضل اهللا عز وجل أن تدرب كثريا من الكوادر اليت مل يسبق هلا أن تلقت أي                  وحركة اجلهاد يف جزيرة العرب ق      
نوع من أنواع التدريب ، وخرجت جماهدين أبطاالً يقاتلون يف سبيل اهللا سواء يف أرض اجلزيرة أو خارجها ، وقد اغتـبط املسـلمون            

معسكرات سرية يف بالٍد ظن الطاغوت برهةً من الدهر أنه را الذي يعلم السرائر اغتباطًا عظيما برؤية أبنائهم حني يتلقون التدريبات يف 
 .-تعاىل اهللا عنهم–فيها 

¦¦¦¦¦¦

 




 رمحه اهللا الشيخ عبدالرمحن بن حسن
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 .. عبد اهللا عزام رمحه اهللا –  بإذن اهللا–إذا ذُِكرت اإلمامةُ يف اجلهاد يف هذا العصر مل يسبق إليها أحد قبل الشيخ الشهيد    
فقد كان هذا الرجل موفقاً مسدداً أحيا اهللا به اجلهاد يف واقع األمة ، وغير صورة اجلهاد يف أعني املسلمني بعـد أن كانـت                         

ن االنتشار الكبري   صورةً مشوهةً ، وأشعل جذوة اجلهاد يف العامل كله ، وخطا باجلهاد مراحلَ شاسعةً أوصلته إىل ما عليه احلالُ اليوم م                    
 .هلذه العبادة العظيمة والقيام على أسٍس راسخٍة متينٍة ، حريٍة بأن تؤيت مثارها املرجوة بإذن اهللا 

 يف لواء جـنني عـام   "سيلة احلارثية" تقع يف الشمال الوسط من فلسطني امسها  يف قريٍة- رمحه اهللا- عبد اهللا عزام  يخولد الش 
ة بعد سنة من استشهاد ابنـه، أمـا   ، واسم والده احلاج يوسف مصطفى عزام الذي وافته املني"شواهنةحارة ال "، يف حي امسه      م١٩٤١

 ،، وقد وافتها املنية قبل استشهاد الشيخ عزام بسـنة تقريبـاً    بآل عزام   قرابةٍ  هلا صلةُ  ، من عائلةٍ   والدته فهي زكية صاحل حسني األمحد     
يخ يف بيئٍة صاحلٍة حيث عِرفت عائلته باالستقامة حىت إم كانوا يسمون باملشـايخ وأهـل          ونشأ الش  ،   ودفنت يف مقربة الشهداء ببايب    

اللحى لكثرة امللتحني من بينهم خالفاً ملا عليه عادة الناس يومئٍذ ، فال عجب أن يتأثر شيخنا ذه البيئة ، وقد كان منذ صغره جـاداً                           
: قول لهتهو يف املرحلة االبتدائية ف ، و يف دراسته ويطالع كتبهوهو منهمكليه يف غرفته كانت أخته تدخل عوحريصاً على الفائدة والعلم 

 . ه اآلنليس وقت:  ال يزيد على القول - رمحه اهللا - بنفسك، لو ذهبت تلعب مع أقرانك الذين يلعبون ويرتعون، فكان يا أخي رفقاً
فيـق يف   إنه كان يقوم الليل وهو يف املرحلة املتوسطة ، وكانت أمه ت           كان الشيخ كثري الذكر والعبادة منذ نعومة أظفاره حىت          

وهل من راحة للنفوس والقلوب     :  بنفسك والزم فراشك واسترح، فيقول هلا      يا ولدي رفقاً  : قول له تدخل عليه وإذا به يصلي، ف     تالليل ف 
 ؟ ذاإال 

اشتغل بالدعوة إىل اهللا وتعليم العلم يف قريته أثناء دراسته ، وواصل دراسته يف الكلية الزراعية يف طولكرم ونال منها دبلومـاً                      
 بينه   للخالفات اليت كانت قائمةً عن بلده ومسقط رأسه، نظراًبعيداً،   يف منطقة الكرك مت تعيينه معلماًهاوبعد خترجه منبدرجة امتياز ، 

 . لنفسه، بأن يوصي بتعيني الشهيد خارج الضفة الغربية كعقوبة له الكلية يثأرجعل مديربسبب جرأته يف احلق مما دير الكلية، وبني م
لقد عاش الشيخ رمحه اهللا حياته جمتهداً يف الدعوة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر متأثراً بسيد قطب رمحه اهللا وكتاباته حىت         

لتشاهما يف الصدع باحلق واجلرأة على الطواغيت ومعادام ، وقد تأثر الشيخ بكتـب شـيخ   " سيد قطب األردن  " هإم كانوا يلقبون  
 .اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا فكانت سبباً يف التزامه منهج السلف رمحهم اهللا تعاىل 

 اليهودية إىل الضفة الغربية وكان قد عاد من ولكن النقلة الكبرية يف حياة إمام اجلهاد يف هذا الزمان كانت حني دخلت القوات
األردن فخرج من أرضه إىل أرٍض يعد فيها للجهاد ويتدرب على محل السالح انتقل إىل األردن وبدأ حياة اجلهاد اليت كان له فيها األثر     

فأجاب ؟  عبداهللا كيف خترج وتتركناشيخ يا:  قائلني لههجمموعة من أقربائ يوم أن حاول شيخنا أن خيرج من القرية تشبث بهو العظيم ،
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 دون أن أقـف يف   -أنا ال أستطيع أن أتعايش مع اليهود، كيف ترضون مين أن مير اليهود أمام نـاظري                (- رمحه اهللا    -الشهيد يومها   
ل كبري من  على األقدام ومعه جمموعة من الشباب بينهم رج        لذلك عزم الشيخ الشهيد أن خيرج مشياً       )؟ وأنا مكتوف األيدي   -وجههم  

بعائلته من عمان، من الشقة اليت كان    ل   انتق  ووصل األردن وعمل فيها مدرساً متهيدا للبدء يف اجلهاد وملا تيسرت له األمور             أهايل القرية 
 إلقناعه بالعدول عـن     ه، من بينهم والد   ه  اربــقأجاءت جمموعة من    واستقال من وظيفته ف   !!يسكن فيها مع عائلته إىل غرفة من طني       

 ، خصوصا  من موظف مؤهل حيمل شهادة، ألنه كان يف نظر الناس أن اجلهاد ال يقوم به إال              يقه، حيث كان اجلهاد يومها مستغرباً     طر
ان، وإذا بك تـدور مـع     أن تكون من القضاة الكبار يف عم   يا بين أنا كنت مؤمالً    : فقال له والده   !العاطل عن العمل أو غري املوظف     

 أنا أدعوكم إىل اجلنة وأنتم تـدعونين إىل   :وقام من مكانه وقال  الشهيد غاضباًشباب يف اجلبال، وبدأ يبكي فهب    األوالد الصغار مع ال   
ما زوجته أم حممد فقد ارتضـت   ، أ على أرض فلسطنيمنذ أن كان جماهداًيف فرض العني النار فهو من يومها يرى أنه ال إذن للوالدين   

  حمافظ على الدين، قد تربت  م وهي من بيٍت١٩٦٥سنة قد تزوجها  وكان  ،هيد لنفسه وصربت معه    الذي قبله الش   هذا اخلط اجلهادي 
 .يف مشال فلسطني بعد طردهم من قبل اليهود) أم الشوف ( من قرية  على يدي والدها الذي هاجر

 وكـان   )قواعد الشيوخ   ( عليها  ردن كان الناس يطلقون      هلم يف مشال األ     من الشباب املسلم قاعدةً    مع جمموعاتٍ   اختذ الشيخ
 كان من جريئٍة يف عملياٍت لالنطالق منها إىل فلسطني ملواجهة العصابات اليهودية املسلحة    ) بيت املقدس يف مرو   (  لقاعدة   اًالشهيد أمري 

بن (  وإبراهيم   ، ) مهدي احلموي ( مساعيل  إوقد اشترك فيها ستة من ااهدين كان من بينهم أبو            م١٩٧٠ حزيران   ٥معركة   أعظمها
 مراسل  ها مع دبابتني وكاسحة ألغام، كان دايان وزير الدفاع اليهودي قد أرسل         قوة مكونة من     تصدوا ل  حيث، وبالل الفلسطيين،    )بلة  

، من حيث مل حيتسـبوا    ذا جبند اهللا خيرجون هلم      إو  قد انتهى  هاديكندي وآخر أمريكي ليطوف م على احلدود، ويريهم أن العمل اجل          
 من اجلنود والضباط، ولكن قتلى األعـداء      واعترف اليهود باثين عشر قتيالً     ، ، وجرح الصحفيان   على القوة اليهودية     لت القذائف واا

يف حرب أيلـول    اهدين  ولكن ما جرى بني اجليش األردين وا      ،  أكثر من هذا بكثري، وقد استشهد ثالثة من اإلخوان يف هذه املعركة             
 .من مواصلة جهادهم على أرض فلسطني  ومنع هؤالء األبطال أغلقت احلدودف ه اجلهاد وإخواِنالشيِخ م حال دون مواصلِة١٩٧٠
 حيث كان أمـرياً -يف املغارة  ويدرس وهو يف ساحة اجلهاد يقرأ   رمحه اهللا جامعاً بني العلم والعمل فقد كان          عزام  شيخ عبد اهللا    كان ال 

ـ ورذاكر دكان يجو اجلهاد  إىل األزهر للحصول على شهادة املاجستري، ويف  وكان قد انتسب-)يف مرو (لقاعدة بيت املقدس     ، مث ه س
، فأرسل الشهيد يومها ألحد اإلخوة يف القـاهرة أن   وقته  كانت على هامشتقدم لالمتحان وهو خائف من عدم النجاح، ألن القراءةَ        

أنت استحييت أن تقول إن معدلك مقبـول وال  : ذا األخ قائال إنك ناجح يف املاجستري، فأرسل الشهيد هل: يرسل له النتيجة، فأبرق له    
 .وإذا به األول على الدورة بكاملها!   وأرسل خمطط الدكتوراهيقبل يف الدكتوراه، فأرسل للشهيد برقية ثانية أن تقديرك جيد جداً

 ها أم يريدون معيدين، فتقـدم      الشريعة يوم  ةُ كلي أعلنتووافق إيقاف األردنيني للجهاد ضد اليهود ومنعهم الفلسطينيني من ذلك أن            
رسل بعد سنة يف بعثة إىل األزهر للحصول علـى           فيها، مث أُ   فكان من ضمن املقبولني للتدريس يف كلية الشريعة، فأصبح حماضراً         الشيخ  

  .يف اجلامعة األردنية م، فعاد مدرسا١٩٧٣عام  شهادة الدكتوراه، حيث حصل عليها
 يف املـدارس     عن نظرم له وألهله يوم أن كان معلمـاً         يف قواعد اجلهاد كانت نظرة األقارب واألصدقاء ختتلف متاماً        ا كان الشهيد    ملَّ

 ألا كانت زوجـة     اتغريت نظرات النساء جتاه زوجته وأوالده، واحترامهم هل       و  ،  يف اجلامعة األردنية   الثانوية، أو بعد أن أصبح استاذاً     
 من عدم زيارة نساء     خ مرةً  الشي ةقد شكت زوج   ، و  نتقل يف اجلبال مع األوالد الصغار يف نظر الناس        موظف، فأصبحت زوجة جماهد ت    
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والذين هاجروا يف اهللا من بعد   : (منهن يف الدنيا قبل اآلخرة، ألن اهللا يقول         طمئين أنت ستصبحني بإذن اهللا خرياً     ا: األقارب هلا، فقال هلا   
 )١٤: لنحلا ()ما ظلموا لنبوئنهم يف الدنيا حسنة

وبعد عودة الشهيد إىل العمل يف اجلامعة اجتهد يف حتريض الشباب وتوعيتهم ، وقام بدور كبري يف األمر باملعروف والنهي عن املنكـر                       
 يضـم   )رسم ساخر (ها  في الرأي األردنية، وإذا      ذات مرة جريدةُ   ه وقع بني يدي   أنه:والصدع باحلق والقوة فيه فحصلت له مواقف منها         

ـ    ، ويف أسفل الصورة يرمز إىل أم خمابرات أمريكية     )٦١م( من املشايخ وهم حيملون بندقية       جمموعةً  ةفاتصل الشـهيد مبـدير املؤسس
عـذر مـن أنـذر    ألقد : ، فرفض املدير هذا الطلب، فقال له الشهيد    الصحفية وطلب منه أن يعتذر على ما أصدره يف هذه الصحيفة          

بدأت أجهزة األمـن    ، و م  ١٩٨٠ من اجلامعة سنة    الشيخ ي األردين الذي قام بإصدار قرار بفصل      باحلاكم العسكر فاستنجد هذا املدير    
، فقرر أن يبحث عن مكان آخر للدعوة، فغادر   وحتد من نشاطه وحركته يف نشر الدعوة وإلقاء احملاضرات والدروسيختضيق على الش  

ولكنه مل يطق العيش بني أعطاف النعيم، فطلب من مـدير  دة ، عبد العزيز يف جم مع جامعة ١٩٨١ حيث عمل عام   جزيرة العرب إىل  
 من جامعة عبد    قدم الشيخ استقالته   ، مث     م ١٩٨١يف إسالم آباد، ، فانتدب للعمل فيها سنة        اجلامعة العمل يف اجلامعة اإلسالمية الدولية     

دما اقترب من ااهدين األفغان وجد ضالته املنشودة، وعن، م وعاد مستشارا للتعليم يف اجلهاد األفغاين       ١٩٨٤ وتعاقد مع الرابطة     العزيز
م بتأسيس مكتب اخلدمات الذي كان يوجه اإلخوة العـرب يف  ١٩٨٤سنة قام وهؤالء الذين كنت أحبث عنهم منذ زمن بعيد،        : وقال

، وهلـذا املكتـب الـذي      األفغاين قدم استقالته من اجلامعة االسالمية يف إسالم آباد وتفرغ للعمل يف اجلهاد مثخدمة اجلهاد األفغاين،    
 تعليمية وتربويـة وعسـكرية   - تقريبا -استقطب معظم ااهدين العرب القادمني ألفغانستان نشاطات كثرية يف كل أحناء أفغانستان    

 .وصحية واجتماعية وإعالمية 
القهار، فآثر األفعال على األقوال، وآثر اجلهاد       لقد صرب الشهيد على ظلم الطواغيت، فكان كالطود الشامخ ال حيين هامته إال هللا العزيز                

آثر اجلهاد على الربيق اخلادع واملناصب الكاذبة اليت جتذب أصحاا إىل مستنقع الطـني   ..على القعود مع اخلوالف من النساء والولدان      
 .والذل اليت تكلفهم أن يقدموا على مذابح الذل أضعاف ما تتطلبه الكرامة 

 بدأت املرحلة اجلديدة من حياة الشيخ ورجع إىل طريق اجلهاد بعد أن ظل يبحث عنه مشتاقا إليه ، ونفع اهللا به نفعاً                       يف اجلهاد األفغاين  
يف العـامل  ، ويستنهض مهم الشباب  م بدأ حيرض املؤمنني على القتال١٩٨٢ قدم الشهيد إىل ساحة اجلهاد األفغاين سنة      عظيماً فمنذ أن  

 الرتال، ويوقظ إحساس العلماء أن أفيقوا من رقادكم فإن دين اهللا عز وجل ال ميكن أن يقوم على وجـه         للقدوم إىل ساحات  اإلسالمي  
وصدرت أول فتوى من الشهيد بشأن حكم اجلهاد يف  ، )القتال واستعمال السالح ( األرض وتصبح له شوكة إال باجلهاد يف سبيل اهللا

، إال أصـحاب     س من قبل الكفار أنه فرض عني على كل مسلم باملال والنفس           فلسطني وأفغانستان أو أي شرب من أرض املسلمني دي        
 .األعذار 

ق ما يقول على نفسه فامتشـق     طب ِلموقد ارجتفت أوصال احلكام من هذا الصوت الذي انطلق يف أرجاء املعمورة، وخاصة أن هذا العا               
اهدين العرب للتدرب على السالح منها  من املعسكرات اخلاصة  أقام جمموعةً وه وطرح الدنيا عن عاتقيه،      سالحخلدن" و" صدى"  با 

م، ومل يكن يومها معـه      ١٩٨٦ وتدريب للمجاهدين العرب على أرض أفغانستان، كان ذلك يف رمضان سنة              انطالقٍ كون قاعدةَ ت ل "
عسكرات على أرض أفغانستان، بل      يفد إىل هذه امل    الشباب املسلم فعالً   وبدأ   ، سوى جمموعة من ااهدين العرب يعدون على األصابع       

 "صدا" ، أصبح معسكر   اليت ويفيئون إليهااحملطاِتوستشهاد يف سبيل اهللا،  اليت يتوجه إليها الشباب املتعطش للجهاد واالأصبحت القبلةَ
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ه عريناًوغري لذلك اليوم  بية اجلهادية، انتظاراًمن التراً كبري  هلم يتدربون فيها على مجيع أنواع األسلحة، ويأخذون قسطاًلألسود، وقواعد
 الذي توتطهر مقدسات املسلمني من رجس اليهود والصليبيني ؛ ويومئذ يفرح املؤمنـون            ،  اإلسالم على طواغيت األرض    ةُفيه أم  هزج 

 .موهو العزيز الرحي بنصر اهللا ينصر من يشاء
، و كان ال يهدأ له بال وال حيلو له املقام إال أن يكـون               ين األفغان   شارك الشيخ مع تالميذه من ااهدين العرب يف القتال مع ااهد          

 " لقد مارست الشعائر والعبادات كلها فلم أجد أشق على النفس من عبـادة اجلهـاد    " :  يقول وكان،   داخل اجلبهات وبني ااهدين   
يف إحدى اجلبهات اليت تتعـرض إلطـالق        كان  حدث عن نفسه أنه     ..متحمالً األذى يف سبيل اهللا      ، كان يتنقل من جبهة إىل جبهة     و

اجلبال وهي   إن الصواريخ اليت كانت تطلق على املنطقة كانت خترج النبع من األرض، بل إنك لتحس:يقولجتاه، االصواريخ من كل 
 شهد  و"  نازلة تز ومتيد من حتت أرجلنا، واألعجب من هذا أنك جتد احليوانات تتجمع حتت الشجر خمتبئة من شدة القصف ودموعها                  

دخلت معسكر جاجي : ويصف الشيخ تدخوله تلك املعركة فيقول  داخل أفغانستان، ـه١٤٠٦معركة جاجي يف رمضان سنة لشيخ  ا
 يف أحد الكهـوف، وأغـارت       شخصا٦٠ًأثناء املعركة، وكنت صائما، وكانت الشمس تلم أذياهلا لتغيب وراء األفق، فتجمعنا قرابة              

كغم اليت ختترق سبعة أمتار داخل الصخر، وأما يف التراب ١٠٠٠تل كل من يف الغار قذيفة واحدة ذات وزن ؛الطائرات، وكان يكفي لق
فلقد رأيت بعيين رأسي النبع خيرج من جراء انفجارها، كان يف جييب بضع مترات، بدأت أحتسسها وأخرجتها بيـدي أنتظـر األذان،                      

ينا من كل مكان إثر مغادرتنا املغارة، وألقينا بأنفسنا على هذا السفح ننتظر القذيفة وجاءت األوامر بالتفرق، وبدأت الصواريخ تنهال عل
 .اليت نودع ا الدنيا، ومل أستطع خالل ساعتني أن أكمل حبات التمر اليت بيدي

 كان ينفذ إىل قلوب يتجزأ من دمه، وهلذا فإن كالمه  الأصبح السالح جزءاًو،  بني جواحنهأعماق الشيخ حيةً    يف  رسخت قضية اجلهاد    
 اجلهاد وإيصال أخبار اجلهاد وااهدين للعامل اإلسالمي فقد قام          مبدأ، وألجل نشر     اآلخرين، وحيرك عواطفهم إىل الفكرة اليت يريدها      

 .لنقل أخبار العمليات العسكرية داخل أفغانستان " هليب املعركة " ونشرة بتأسيس جملة اجلهاد تصدر غرة كل شهر، 
وكبده يتفتت من الواقع األليم الذي حتياه أمة اإلسالم يف كل مكان قبل فتح باب اجلهاد على أرض ،  قلب الشهيد عزام حيترق لقد كان

فلما قام قائم اجلهاد يف أفغانستان بذل الشيخ وسعه يف احلفاظ على مكاسب هذا اجلهاد وكان حريصـاً علـى رد مجيـع        فغانستان،  أ
حاولة التفريق بني األفغان والعرب بالضرب على وتر الوهابية وسعت إذاعة اليب يب سي يف ذلك املشروع                 املؤامرات اليت حتاك ضده كم    

سعياً سيئاً ، أو حماولة تضييع مثرة اجلهاد بتنصيب حكومٍة متعددة األطياف واملشارب تضم النطيحة واملتردية من املتسلقني على دمـاء                     
 . وهم الشهداء من بقايا الشيوعيني والرافضة وحن

كما سعى أعداء اإلسالم واجلهاد يف مشروع تشويه اجلهاد بالتفريق بني أمراء اجلهاد واإليقاع بينهم فكان الشيخ جمتهداً يف اإلصـالح                  
 .بينهم والعمل على تفويت الفرصة على األعداء حىت إنه كان على موعٍد يوم اغتياله رمحه اهللا الجتماع مصاحلة بني أمراء اجلهاد 

،   احلق الناطق باسم اجلهاد يف العامل، فأراد أعداء اإلسالم أن يسكتوا هذا الصـوت  صوت اجلهاد كان حبقٍ  شك فيه أن إمامِ     مما ال  وإنَّ
 له من األخطار اخلارجية قرروا إسقاط هذا الترس حىت يستطيعوا النفاذ إىل  واقيةٌ للجهاد األفغاين، وأنه مظلةٌوملا حتقق هلم أنه مبثابة ترسٍ  

 الدين ورصدوا حركاته وسكناته مث قاموا باغتياله وتفجري سيارته          اوهلذا تآمر عليه أعداء هذ     ،   قلب هذا اجلهاد ويطعنوه الطعنة النجالء     
ت مرإذ  م،  ٢٤/١١/١٩٨٩وهو يف طريقه إىل مسجد سبع الليل إللقاء خطبة اجلمعة بتاريخ             يف أكرب شوارع بيشاور ويف وضح النهار      

وقد انفجرت السيارة وتطايرت أجزاؤها يف اهلواء، ونتج عـن           )ت  . ن  . كغم ت ٢٠(ن يستقلها من فوق لغم بوزن       السيارة اليت كا  
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وقد سارت اجلموع الغفرية وهي تـودع  ) حممد وإبراهيم   ( ولداه  نفجار استشهاد شهيد األمة اإلسالمية الدكتور عبداهللا عزام ومعه          الا
 وبقيت هذه همعبقت يف أنوفورائحة املسك اليت انبعثت من دمه الزكي  وقد وجد الناس منه      يبإىل مقربة الشهداء يف با     كوكبة الشهداء 

وقـد  ) ت  .ن  . كغـم ت    ٢٠(حفظ جسده من التشويه رغم أن االنفجار نتج عن          ومن كرامات اهللا له     الرائحة الزكية حىت مت دفنه      
 وجدت جثة الشيخ علـى  مع ذلكثرت أجزاء السيارة يف اهلواء و، وحفر حفرة يف األرض، وتنا أحدث دويا هائال وقطع تيار الكهرباء 

 .مقربة من احلادث 
نزل خرب مقتل الشيخ شديداً قاسياً على قلوب املسلمني وااهدين خصوصاً وااهدين العرب بشكٍل أخص فلقد كان الشيخ عبد اهللا                    

 .. املساند األب احلاين والعامل املريب قبل أن يكون القائد ااهد ، واألمري
قتل الشيخ رمحه اهللا بعد أن قام اجلهاد على سوقه ، وثبت عماده ، ورسخت جذوره ، وواصل بعده تالميذه إىل اليوم مسرية اجلهـاد                         

اهللا واالستشهاد ، وخلفه يف اإلمامة الشيخ ااهد أبو عبد اهللا أسامة بن الدن حفظه اهللا الذي كان يقول فيه الشهيد عبد اهللا عزام رمحه        
دعو اهللا أن يبارك له أ  ملن تكفل هذا املكتب مباله اخلالص األخ أبو عبد اهللا أسامة بن حممد بن الدن،                وادعوا كثرياً   "  :- يف وصيته    –

وأن  ه وماله، فنرجو اهللا أن حيفظ له دين   يف العامل اإلسالمييف أهله وماله ونرجو اهللا أن يكثر من أمثاله، وهللا أشهد أين مل أجد له نظرياً   
  "يبارك  يف حياته

سنة ونصف يف اجلهـاد يف       ، إن عمري احلقيقي اآلن تسع سنوات     " : قتل الشيخ رمحه اهللا بعد عمٍر طويٍل اختصر احلديث عنه بقوله            
 . "، أما بقية عمري فليس له أي قيمة عندي ، وسبع سنوات ونصف يف اجلهاد على أرض أفغانستان فلسطني

هللا بعد أن قدم علماً كثرياً أخذه عنه الناس مشافهةً يف جلساته ودروسه وحماضراته ، وضمنه كتبه الكثرية اليت كان منها قتل الشيخ رمحه ا
وغريهـا مـن    " محاس اجلذور التأرخيية وامليثاق   "الدفاع عن أراضي املسلمني أهم فروض األعيان ، آيات الرمحن يف جهاد األفغان ،               : 

 .هللا الشهيد ومجعنا به يف الفردوس األعلى ، إنه مسيع جميب رحم ا ..الكتب النافعة 
 :قصيدة الشاعر القدير يوسف أبوهالله حفظه اهللا واليت قال فيها وقد رثي الشيخ بقصائد كثرية وعديدة منها 

ــالً  ــا بط ــزأي ــاد ه ــاد اجله  ه افتق
بـــساحات اجلهــاد منــارةًســـطعت  
ـــاوحـــزتأفـــانني املعـــايل كأ  
ــ ــرت إذا التطم ــا وزجم ــوج املناي  ت ه

 وعن سـاقها يومـا إذا احلـرب مشـرت         
ــه   ـــد فراغ ــا ال يس ــت مكان  ترك
 ومخسون عامـا عمـره الغـض ظهرهـا        

ـــصدره     ــلمني ب ــوم املس ــوج مه مت
  واــد والعــاليتــداعى الســع عليــه

ـــاذفت ــواب أرض تق ــفر ج  أخــو س

  ــر ــو البح ــارةً ه ــفو ت ــدر يص   مث يه
ــأت ــو انطف ــلُّل ــر ك ــابيح ، تزه   املص

ــدارات ــالٍكم ــور  أف ــت حم ــا أن   هل
 ــنفر ـــوال إال الغض ــم األه ــن يقح  فل
 بك الضرب يزهـى والبطــوالت تفخـر       
ــرب   ــيس جي ــره ل ــدع كس ــك ص  وذل
ــوقر ــارح العــبء م  مبــا محلــت مــن ف
ـــسر  ــه تتكـ ــبا إميانـ ــوق شـ  وفـ

 مـا كـان يفتـر     فما كـل  عـن شـأو و        
ــرب     ــعث أغ ــو أش ــوات فه ــه فل  ب
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ـــخية ــل اهللا روح سـ ــراه كأهـ  تـ
 لـــه أمنيـــات قـــدس اهللا ســـرها

ـــنسر  د ــاح ال ــل جن ــايك  ون بلوغه
ــه  إ ــى خطوات ــدنيا عل ــاقت  ال  ذا ض

ــل واألذى  ــه اللي ــكبوا يف درب  وإن س
ــه ــا عــن الســري رجل  وان كبلــوا يوم
ــزدري ــه أهــل الشــقاق في ــزري ب  وي

ــبط يف جلِّ ــادر وخيـ ــة سـ   العمايـ
 وجوه إذا أبــدى الــنفاق صـفاءها       
 وهــب أنكــر اجلهــال فضــل جهــاده
 إذا شق نــور النصــر يف ليـل أمـة          

 الصـمت فعلـه   طوى البطـل الكـرار ب     
 

 ميــوج ــا االحســان واجلـــسم معســر
 لتحقيقهـــا يف األرض يرســـو ويبحـــر
 ويف درــا اخليــل األصــيلة تعثــر   
ــا مــن الكــون أكــرب  ففــي صــدره دني
 ففــي الفكــر بــدر مــن هــدى اهللا نــري
ــر  ــة تؤس ــروح الطليق ــت ال ــا كان  فم
ــخر  ــري فيس ـــنذل احلق ـــتمه ال  ويش

ــرع ي ــه  بالش ــن جهل ــروم ــتط منك  ش
 تطـوى  يشـف التكـدر       فعن خبـث مـا    

ــثري؟ ــع وع  أحيجــب ضــوء الشــمس نق
ــهر  ــام املش ـــد احلس ــاد إىل الـغم  وع
ـــر  ــالفني جتـرج ــوق اخل ــت حل  وآب
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الشيخ عبد اهللا عليه رحمة اهللا هو رجل بأمة، أظهر بوضوح بعد أن اغتيل رحمه اهللا                 [
مدى العقم الذي أصاب نساء المسلمين من عدم إنجاب رجل مثل الشيخ عبد اهللا رحمـه            

فـي  اهللا، فأهل الجهاد الذين جاءوا وعاشوا تلك المرحلة يعلمون أن الجهاد اإلسـالمي              
أفغانستان لم يستفد من أحد كما استفاد من الشيخ عبد اهللا عزام ، حيث أنه حرض األمة    

  ]من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب على الجهاد
 الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا
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لكهم بكالم ، فلطمـه  أُِسر رجلٌ يف زمن معاوية رضي اهللا عنه وأُدخل القسطنطينية ،فتكلم بني يدي م: حكى القرطيب يف تارخيه ، قال  
بيننا وبينك اهللا يا معاوية ، وِليت أمورنا فضيعتها ، فبلغ معاويةَ كالمه فسير إليه وافتداه  : - وكان قرشياً -أحد البطارقة ، فقال األسري 

أريد منك أن : ة ومعرفة ، وقالذي خرب) صور ( ، فلما أتاه سأله عن اسم البطريق ، فأخربه ، فأفكر طويالً مث أنفذ خلف قائٍد من قواِد 
افعل ما : أريد أن أنشىء مركباً مبجاديف مخِفيٍة يلْحق وال يلْحق ا ، فقال له : تتحيل يف إحضار فالن البطريق من القسطنطينية ، فقال

اذهب إىل القسطنطينية   :  وقال بدا لك ومكّنه من كل ما حيتاج إليه ، فلما كملت أوسقها من كل طرفة وحتفة وأعطاه أمواالً جزيلة ،                   
ما : فكأنك تاجر ِفِبع واشتر وأَهِد لوزير امللك وبطارقته وخاصته خال ذلك البطريق فال تقربه وال اده ، فإذا أعتبك على ذلك فقل له                      

 .عرفتك ولكن سأضاعف لك يف عوديت فإنه مل يبق معي ما يصلح ملثلك
هذا ـ أيضاً ـ للملك ولسـائر خواصـه     : صنع ، فجهزه ثانياً وأعطاه أضعاف ذلك وقالففعل ذلك مث رجع إىل معاوية وأخربه مبا 

إين أحب أن أصادقك ويكون بيين وبينك معرفة ، فسلين حاجـة   : ولذلك البطريق ، فإذا عزمت على احلضور إلينا فقل لذلك البطريق          
 أريد بساطاً من حرير حيوي مجيع األلوان وصـور  :أحضرها لك على حسب ما تقترحه ، ويكون عوضاً عما قصرت يف حقك ، فقال      

 .سائر األشجار واألزهار ، طوله كذا وعرضه كذا
إذا : فلما رجع وأخرب معاوية مجع له سائر الصناع ، فكمل يف أبدع صورٍة يدهش الناظرين ، وجهز معه كل ما حيتاج إليه وقـال لـه         

يحمله الشره على أن يرتل إليك ، فإذا صار عندك فاشغلْه باحلديث واعرض             وصلت إىل فم البحر فانشر البساط على ظهر املركب فس         
عليه البساط وقدم له غري ذلك من التحف ، ومر أصحاب املركب أن يقذفوا بااديف املخفية فإذا صرت يف البحر فـارفع الشـراع                     

 .وأوثقه ومن معه كتافاً وائْتين م
 فلما بلغه وصول املركب أشرف لينظر إليها ، فلما رأى البساط كاد عقله يذهب ، فخرج مسـرعاً             وكان للعلج ستارة على فم البحر     

ما هذا : للقائه فرتل إليه مسلّماً ، فعرضه عليه مع غريه ، وأصحابه يقذفون وال علم له فما شعر إال برفع الشراع ـ يعين القلع ـ فقال  
قم فالطمه كما : نعم ، قال: هذا خصمك؟ قال:  به إىل معاوية فأحضر القرشي وقال؟ فقبض عليه وأوثقه باحلديد وسائر أصحابه وأتى 

 .لطمك وال تزد ، ففعل ذلك ، مث قال لصاحب املركب خذه واذهب به إىل املوضع الذي أخذته منه ، وأعطاه ذلك البساط وغريه
اصك وبطارقتك ، فلمـا أوصـلوه إىل القسـطنطينية    قل مللكك تركت مِلك املسلمني يقتص ممن هو على بساطك ومن خو: وقال له 

 .وجدوهم قد اختذوا على فم البحر سلسلة ، فرموه هناك وأعطوه البساط ، فهاب ملك الروم معاوية رضي اهللا عنه وعظمه وهاداه 
دت أدلة الكتاب والسنة   لقد كانت هذا منوذجاً ملواقف الصحابة الذين يفقهون أحكام الشرع ويستجيبون ألوامره ومواعظه ، فقد توار               

 :على وجوب فكاك األسرى وختليصهم والقتال ألجل ذلك ، فقد قال سبحانه وتعاىل 
وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهللا واملستضعفني من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظامل أهلـها               ( 

 ). لدنك مصريا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من

 أسامة بن عبدالعزيز اخلالدي: وكتبه 
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حض على اجلهاد ، وهو يتضمن ختليص املستضعفني من أيدي ) : وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهللا(قوله تعاىل : ( قال القرطيب رمحه اهللا 
املؤمنني الكفرة املشركني الذين يسوموم سوء العذاب ويفتنوم عن الدين ، فأوجب تعاىل اجلهاد إلعالء كلمته وإظهار دينه واستنقاذ             

الضعفاء من عباده وإن كان يف ذلك تلف النفوس ، وختليص األسارى واجب على مجاعة املسلمني إما بالقتال وإما بـاألموال وذلـك     
واجب على الناس أن يفدوا األسارى جبميع أمواهلم ، وهذا ال خالف فيه، : أوجب لكوما دون النفوس إذ هي أهون منها ، قال مالك 

 )).فكوا العاين : ( صالة والسالملقوله عليه ال
واملستضعفني جمرور عطفا علي االسم الشريف أي مالكم ال تقاتلون يف سبيل اهللا وسبيل املستضعفني حىت : (  وقال الشوكاين رمحه اهللا 

م من أعظـم  ختلصوهم من األسر وترحيوهم مما هم فيه من اجلهد وجيوز أن يكون منصوبا علي االختصاص أي وأخص املستضعفني فإ       
 ).من يصدق عليه سبيل اهللا 

رواه ) فكوا العاين وأطعموا اجلائع، وعودوا املريض :( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: و عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال
 .البخاري ومسلم

وبه قال اجلمهور، وقال إسحاق     .  على الكفاية  فكاك األسري واجب  : قال ابن بطال  : ( األسري قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا        : والعاين
 ). من بيت املال: بن راهويه

مبهملة ) العاين ( خلِّصوا ، و الفكاك بفتح الفاء و تكسر التخليص ، ) فكوا : (( وقال اإلمام املناوي شارحاً هذا احلديث يف فيض القدير
العاين األسري و كل من ذّل و استكان و خضع فقد عنا            : قال ابن األثري    و نون أي أعتقوا األسري من أيدي العدو مبال أو غريه كالرقيق             

روى احلجاج بن أرطأة عن احلكم عـن        ؛ وهذا احلكم من وجوب مفاداة األسارى ثابت علينا         : ( قال أبو بكر اجلصاص     .أهـ  .. ).
وا معاقلهم ويفدوا عانيهم باملعروف واإلصـالح  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب كتابا بني املهاجرين واألنصار أن يعقل       : جده  

أطعموا الطعام : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى منصور عن شقيق بن سلمة عن أيب موسى األشعري قال         . بني املسلمني   
و األسري وقد روى عمران بـن       ألن العاين ه  ؛ ، فهذان اخلربان يدالن على فكاك األسري        ) وأفشوا السالم وعودوا املريض وفكوا العاين       

 ).أن النيب عليه السالم فدى أسارى من املسلمني باملشركني: حصني وسلمة بن األكوع 
ال، والذي : يا أمري املؤمنني، هل عندكم من الوحي شيء ؟ قال: قلت لعلي رضي اهللا عنه: و ثبت يف الصحيح أيضاً عن أيب جحيفة قال

العقل، وفكاك األسري، وال : قال. وما يف الصحيفة ؟ : قلت. يعطيه اهللا عز وجل رجالً، وما يف الصحيفة       فلق احلبة وبرأ النسمة إال فهماً       
 .يقتل مسلم بكافر

: وقد جرت سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم على إنقاذ األسرى وختليصهم من العدو، ففي الصحيح عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه                      
ودعا النيب صلى اهللا عليه وسلم لللمسلمني املأسورين لدى قريش كما يف الصحيح  ) فدى رجالً برجلني    ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم       

، اللهم أنج عياش بن أيب ربيعة: ((عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة األخرية يقول   
اللهم اجعلها ، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم أنج املستضعفني من املؤمنني    ، ليد بن الوليد  اللهم أنج الو  ، اللهم أنج سلمة بن هشام    

 )).سنني كسين يوسف
 .اللهم أعنا على فكاك أسرى املسلمني وافتح لنا يف هذا الباب فتحاً عظيماً ، يا كرمي 
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 :  هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني ، أما بعداحلمد 
فقد اتفقت األمة كما تقدم على جهاد الطلب لدعوة الكفَّار إىل دين اإلسالم ، وفهم بعضهم من اختالف الفقهاء يف علة  

 .سألة خالفية ، وهذا غلطٌ شنيعاجلهاد هل هو الكفر أم احملاربة أنَّ امل
والكفار باالتفاق إما حماربون جيوز قتاهلم ، وإما معاهدون ال جيوز قتاهلم ، فمن قال إنَّ علة القتال الكفر احترز من أن يشمل  

يب عن الكافر املعاهد ، ال نفس القتال املعاهد بأن جعل العهد مانعا ، ومن قال إنَّ علة القتال احملاربة قصد الوصف الذي مييز الكافر احلر
 .فعل احملاربة
ابن جريٍر يف إمجاع حكاه ومعلوم أنَّ كلَّ كافٍر يستطيع القتال مهدور الدم مأمور بقتاله ، إالَّ من كان له عهد أو أمانٌ ، وهذا  

 . وغريه﴿وال آمني البيت احلرام﴾ : تفسري قوله تعاىل 
 :مما يستندون فيه إىل القرآن ال خيرج عن هذه األصولأُوردت واجلواب عن مجيع الشبهات اليت  
أنَّ مفهوم اآليات اليت تأمر بقتاٍل أخص من قتال الطلب ، ال ينفي قتال الطلب لوروده مبنطوق نصوص  : األصل األول 
 .أخرى

: وقوله  والنساء والولدان﴾ ﴿وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهللا واملستضعفني من الرجال: فمن يستدلُّ بقوله تعاىل  
 ، يصح له االستدالل ا على القتال لدفع ﴿أُذن للذين يقاتلون بأم ظلموا﴾:  ، وقوله ﴿وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم﴾

اللة مفهوم املخالفة ، العدو الصائل ، والدفاع عن املؤمنني املستضعفني ، ولكن ليس له االستدالل بذلك على نفي ما عدا قتال الدفع بد
واملفهوم مطلق ال يعم ، العتماد داللته على االفتقار إىل سبب  -كاليت تقدمت يف املقال السابق -للمنطوق الصريح يف نصوص أخرى 

 ، واخلاص ختصيص املنطوق باحلكم ، واالفتقار يزول بأي سبٍب ، وإذا كان مطلقًا فمىت عارضه املنطوق اخلاص كان قاطعا مبينا له
 يقضي عليه ولو كان عاما فكيف وهو مطلق؟

 .فكل ما كان من هذا اجلنس من النصوص ، فال فرق فيه بني أن يتقدم أو يتأخر عن فرض جهاد الطلب ، من جهة أنه ال تنايف بينهما
قتال الكفَّار مطلقًا ، ومرحلٍة أُمر فيها بقتال مرحلٍة أُمر فيها بالكف عن :  أنَّ نصوص القتال على مراحل ثالٍث :األصل الثاين  

من قاتلنا من الكفَّار ، واملرحلة الثالثة أُمر فيها بقتال الكفَّار كافَّة حىت يسلموا ، ونسخت آية السيف وما يف معناها من النصوص كل 
﴿قل للذين آمنوا يغفروا : تفسريه عند قوله تعاىل آيٍة تأمر بالكف قبلها ، وهذا جممع عليه كما حكى ابن جريٍر رمحه اهللا تعاىل يف 

 .للذين ال يرجون أيام اهللا﴾
﴿أمل تر إىل الذين قيل هلم كُفُّوا أيديكم وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة فلما : واملرحلية يف نصوص اجلهاد ثابتةٌ بقوله تعاىل  

 . أو أشد خشيةً وقالوا ربنا مل كتبت علينا القتال﴾كُتب عليهم القتال إذا فريق منهم خيشون الناس كخشية اهللا

 

 بقلم
 اهللا بن ناصر الرشيد عبد
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﴿قل للذين آمنوا يغفروا للذين ال يرجون أيام اهللا﴾ : فكل آيٍة أو نص فيه أمر صريح بالكف عن الكفَّار كقوله تعاىل  
وهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا ﴿فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمت: منسوخ بآية السيف وهي قوله تعاىل 

، وما يف معناها من النصوص اآلمرة بقتال الكفَّار حتى هلم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين﴾ 
 .يسلموا

 حال النيب صلى اهللا عليه والنسخ ثابت باإلمجاع كما حكاه ابن جريٍر رمحه اهللا تعاىل ، وباإلمجاع العملي املتواتر املعلوم من 
 معت ونظر يف مجلتها ال يشكِرهم ، وهو داللة النصوص مىت جوسلم وأصحابه رضوان اهللا عليهم بالضرورة ملن اطَّلع على السنة وسي

 . ، وال جتتمع النصوص إال عليهيف ذلك الناظر
ىل ، فال يحتج بالقدر على الشرِع ، والرمحةُ اليت بعث اهللا ا أنَّ مشرع الشريعة هو مقدر القَدر سبحانه وتعا: األصل الثالث  

نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم تشمل القتال وقتل الكافرين ، كما تشمل الدعوة إىل اإلسالم والتلطُّف فيه ، وليس هذا مبعارٍض هلذا ، 
بعثت : "، ونبيه صلى اهللا عليه وسلم قال ألمته  رمحةً للعاملني﴾ ﴿وما أرسلناك إالَّ: واهللا عز وجلَّ قال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم 

، والرمحةُ حق والسيف حق ، فال يصح االعتراض على هذا احلكم الشرعي " بالسيف بني يدي الساعة حتى يعبد اهللا وحده ال شريك له
ل الناس يف اإلسالم ، حبجة أنَّ من املشركني من يقتل على الكفر فيكون مبا يعترض به بعض من يتسمون بالدعاة اليوم على القتال إلدخا

 .القتل تعجيالً به إىل نار جهنم
إنَّ الذي أمر بقتلهم هو الذي خلقهم وعلم مآهلم وحاهلم ، وهو الَّذي شرع الدين وأمر بالدعوة إليه ، وما يقتل : فيقال أوالً  

 .، فيتعين التسليم له سبحانه ، وقد خلق النار وخلق هلا أهالً ، وخلق اجلنة وخلق هلا أهالًمن يقتل منهم إالَّ بعلمه وإذنه 
إنَّ قتل هؤالء من أعظم رمحة اهللا خبلقه ، فقتلهم يعجل بإسالم نفوٍس كثريٍة إذا فُتحت البالد ، ويعجل بإنقاذ تلك : ويقال ثانيا  

 هلم لئالَّ يزدادوا إمثًا فهو رمحةٌ هلم من اهللا عز وجلَّ الذي خلقهم وهو أعلم م ، بله احلكم النفوس من الناِر ، كما أنَّ قتلهم رمحةٌ
 .العظيمة اليت قدرها اهللا عز وجلَّ فيما شرعه من قتل الكفَّار ما علمنا منها وما مل نعلم

بغري إذنه ، فعد موسى عليه السالم قتله النفس القبطية أنَّ العدوان هو اخلروج عن شرع اهللا عز وجلَّ والقتلُ : األصل الرابع  
إمثًا حق ألنه مل يكن مأذونا له أن يقتلها ، وكذا احلكم يف صدر اإلسالم حني ى اهللا عز وجل عباده املؤمنني عن قتال الكفَّار ، فكل 

 .خروٍج عن أمر اهللا وحكمه عدوانٌ
﴿ودخل املدينة على حني غفلة من أهلها فوجد فيها رجلني يقتتالن : اهللا عز وجل وذا يعلم اجلواب عن احتجاِجهم بقول  

هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان 
 مضلٌّ مبني ه عدونفسي فاغفر يل فغفر له إ* إن ي ظلمتإن ه هو الغفور الرحيم﴾قال ربوقول موسى ملَّا أورد عليه فرعون قتله  ن

 .﴾فعلتها إذًا وأنا من الضالِّني﴿: للقبطي 
، فهو أمر من اهللا عز وجل بقتال من أذن  ﴿وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا﴾: ويفهم ذا قوله تعاىل  

 بعمومه وهو قتل من حرم اهللا قتله ، وقتل غري املعتدين من العدوان حني ى اهللا عنه ، ومن بقتاهلم وهم املعتدون ، وي عن العدوان
إقامة شرع اهللا حني أمر اهللا به ، ويف اآلية قول آخر رجحه ابن جرير وهو قول ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ، أن املراد بقتال الذين 
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هم : ل ، فالفعل املضارع يف اآلية املراد به الوصف ال نفس الفعل ، كما تقول عن املسلمني يقاتلوننا من شأنه القتال ال من يقاتل بالفع
: الذين يصلون الصلوات اخلمس ، وال تقصد أنهم يصلون وقت الكالم وإنما تقصد وصفهم بذلك ، فيكون املراد على هذا القول 

 .هي عن العدوان ي عن قتل غري املقاتلة من النساء واألطفال وحنوهماملقاتلة وهم الرجال البالغون القادرون على القتال ، والن
 .هذا واهللا أعلم ، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعني 
 . وعشرين وأربعمائة وألف مخسةمن شهر اهللا احملرم عامالسادس والعشرين  يوم عبد اهللا بن ناصر الرشيدوكتبه  

 
 
 
 




انظروا كيف تضربون : أن ابن الزبري ملا حضره احلجاج مبكة كان يقول ألصحابه : " ذكر ابن النحاس يف مشارع األشواق 

 فكنت أرمقه: قال الراوي . بسيوفكم ، وليصن الرجل سيفه كما يصون وجهه، فإنه قبيح بالرجل أن خيطئ مضرب سيفه 
وهو يقول خذها وأنا ابن احلواري ، ويقاتلهم قتاالً شديداً ، . فما خيطئ مضرباً واحداً ثرباً من ذباب السيف أو حنوه 

فيشد ، فيشدون الشدة الواحدة ، حىت يقال قد اشتملوا عليه ، يا أهل الشام اهللا اهللا يف الطاعة : وجعل احلجاج يصيح 
 بين شيبة ، مث يكر ويكرون ، وكان الحيمل على ناحية إال هزم من فيها حىت رمي عليهم حىت يفرقهم ، ويبلغ م باب

 : بأجرة يف وجهه فشجته، فقال
 اب تدمى كلومنا      ولكن على أقدامنا تقطر الدماقولسنا على األع

 . مث وقع على وجهه وانتهض  فلم يقدر فابتدروه فقتلوه 
 . يف شجاعة وال عبادة وال بالغة:  ال ينازع يف ثالثكان ابن الزبري: وقال عثمان بن أيب طلحة 
 . كان ابن الزبري يصلّي يف احلجر واملنجنيق يصيب طرف ثوبه فما يلتفت إليه: وعن عمرو بن دينار قال
واهللا ما أبايل إذا : رأيت احلجر من املنجنيق لقد كاد أن يأخذ حلية ابن الزبري ، ومسعته يقول : وقال هشام ابن عروة 

 .وجدت ثالث مائة يصربون صربي، لو أجلب علي أهل األرض
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 صالح العوفي :  شعر 
  

 صحبتي عقب انِت معتزه حيف يا يا
 

 
 ك فعـلك الخانــيناشك هوانـك وذلّ 

 

ـّ    دربـهـا فزههاللَّــه دعـانـا لجـن
 من فـز همه ينـاصر دين رحماني 

 

 ياهللا طلبتك عسى قتلي على عزه
 

 
  كـل األوطـانيوترفع بها رايتك في 

 

 مشيته على سنَّه بال لزه) ن(درب
 

 
 كـود لذَّة ايماني ني له ياحـد ما 

 

 لبسته رفع سعره غال بزه) ن(ثوب
 

 
 يلبسه من ِقصر عن دفع األثماني ما 

 

 حر ارفع جناحـك للسما وِدزه يا
 

 
 خلك على نجومها من فوق األمزاني 

 

 ِغزه روالحظ عدوك وِغزه بالنظ
 

 
 وانهش عروقه وقطع منه األوتاني 

 

 وافتح معاليقه وخذ لك من دمه مزه
 

 
 وفتت عظامه وقسمها على اخواني 

 

 واليا نغط احبسه بالمخلب وِكزه
 

 
 ونسم هوى صدره بين ضلع والثاني 

 

 مع هجومك فعله في أهل غَزه واذكر
 

 
 وأهل العراق وبقية شعب األفغاني 
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 بتصرف من كتاب أيب جندل األزدي

 جعفر عن أبيه حدثين إبراهيم بن:  الواقديقال: سرية عمرو بن أمية الضمري : (قال ابن كثري رمحه اهللا يف البداية والنهاية  
وعبد اهللا بن أيب عبيدة عن جعفر بن الفضل بن احلسن بن عمرو بن أمية الضمري وعبد اهللا بن جعفر عن عبد الواحد بن أيب عوف 

ما أحد يغتال حممداً فإنه ميشي يف األسواق فندرك : كان أبو سفيان بن حرب قد قال لنفر من قريش مبكة: وزاد بعضهم على بعض قالوا
إن أنت وفيتين وخرجت إليه حىت أغتاله فإين هاد بالطريق خريت معي خنجر مثل : أتاه رجل من العرب فدخل عليه مرتله وقال لهثأرنا ف

ال : اطو أمرك فإين ال آمن أن يسمع هذا أحد فينميه إىل حممد قال األعرايب: أنت صاحبنا وأعطاه بعريا ومنقه وقال: خافية النسر قال
 حىت أتى املصلى فقال له  على راحلته فسار مخسا وصبح ظهر احلي يوم سادسه مث أقبل يسأل عن رسول اهللا يعلمه أحد فخرج ليال

 قد توجه إىل بين عبد األشهل فخرج األعرايب يقود راحلته حىت انتهى إىل بين عبد األشهل فعقل راحلته مث أقبل يؤم رسول اهللا : قائل
إن هذا الرجل يريد غدرا واهللا حائلٌ بينه :  قال ألصحابهجده فلما دخل ورآه رسول اهللا فوجده يف مجاعة من أصحابه حيدث يف مس

 كأنه يساره أنا ابن عبد املطلب فذهب ينحين على رسول اهللا  :وبني ما يريده فوقف وقال أيكم ابن عبد املطلب فقال له رسول 
يا رسول اهللا هذا غادر فأسقط يف يد : ن إزاره فإذا اخلنجر فقال وجذب بداختنح عن رسول اهللا : فجبذه أسيد بن حضري وقال

اصدقين ما أنت وما أقدمك فان معه نفعك الصدق  : دمي دمي يا حممد وأخذه أسيد بن حضري يلببه فقال له النيب : األعرايب وقال
ه خبرب أيب سفيان وما جعل له فأمر به فحبس وأنت آمن فأخرب: فأنا آمن قال: وإنْ كذبتين فقد اطلعت على ما مهمت به قال األعرايب

أن تشهد أن ال إله : وما هو فقال: قد أمنتك فاذهب حيث شئت أو خري لك من ذلك قال: عند أسيد بن حضري مث صارا من الغد فقال
من الرجال فما هو إال أن ) أخاف(ق إال اهللا وأين رسول اهللا فقال أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك أنت رسول اهللا واهللا يا حممد ما كنت أفْر

رأيتك فذهب عقلي وضعفت مث اطلعت على ما مهمت به فما سبقت به الركبان ومل يطلع عليه أحد فعرفت أنك ممنوع وأنك على حق 
ال  فخرج من عنده ومل يسمع له بذكر وق يتبسم وأقام أياما مث استأذن النيب وأن حزب أيب سفيان حزب الشيطان فجعل النيب 

حرب فإن أصبتما منه غرةً فاقتاله أخرجا حىت تأتيا أبا سفيان بن :  لعمرو بن أمية الضمري ولسلمة ابن أسلم بن حريشرسول اهللا 
يا عمرو هل لك يف أن نأيت مكة فنطوف بالبيت : فخرجت أنا وصاحيب حىت أتينا بطن يأجج فقيدنا بعرينا وقال يل صاحيب: قال عمرو

 أنا أعلم بأهل مكة منك إم إذا أظلموا رشوا أفنيتهم مث جلسوا ا وإين أعرف من الفرس األبلق فأىب علي: تني فقلتسبعاً ونصلي ركع
واحزناه فنذر بنا : فانطلقنا فأتينا مكة فطفنا سبعاً وصلينا ركعتني فلما خرجت لقيين معاوية بن أيب سفيان فعرفين وقال عمرو بن أمية

وجتمعوا وهرب عمرو وسلمة وخرجوا يف اء عمرو يف خري وكان عمرو فاتكاً يف اجلاهلية فحشد أهل مكة ما ج: أهل مكة فقالوا
 اجلبل وعمى اهللا عليهم طريق املدينة طلبهما واشتدوا يف اجلبل قال عمرو فدخلت يف غار فتغيبت عنهم حىت أصبحت وباتوا يطلبوننا يف

ن بن مالك بن عبيد التيمي خيتلي لفرسه حشيشاً فقلت لسلمة بن أسلم إذا أبصرنا أشعر بنا أن يهتدوا له فلما كان ضحوة الغد أقبل عثما
فخرجت إليه فطعنته طعنةً حتت الثدي خبنجري فسقط : أهل مكة وقد انفضوا عنا فلم يزل يدنو من باب الغار حىت أشرف علينا قال
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من : ال تتحرك فأقبلوا حىت أتوه وقالوا:  فدخلت فيه وقلت لصاحيبوصاح فاجتمع أهل مكة فأقبلوا بعد تفرقهم ورجعت إىل مكاين
قد علمنا أنه مل يأت خلري ومل يستطع أن خيربهم مبكاننا فإنه كان بآخر رمق فمات : قتلك؟ قال عمرو بن أمية الضمري فقال أبو سفيان

يا عمرو بن أمية :  مث خرجنا إىل التنعيم فقال صاحيبوشغلوا عن طلبنا بصاحبهم فحملوه فمكثنا ليلتني يف مكاننا حىت سكن عنا الطلب
أمهلين وتنح عين فان خشيت شيئا فانح : هو ذاك مصلوب حوله احلرس فقلت: أين هو قال: هل لك يف خبيب بن عدي نرتله فقلت له

 عليه حىت وجدته فحملته  مث استدرت١اخلرب ودعين فإين عامل باملدينةإىل بعريك فاقعد عليه فأِت رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه 
مث أهلت ) يعين صوا(على ظهري فما مشيت به إال عشرين ذراعاً حىت استيقظوا فخرجوا يف أثري فطرحت اخلشبة فما أنسى وجيبها 

 وأتى النيب عليه التراب برجلي فأخذت طريق الصفراء فأعيوا ورجعوا وكنت ال أدري مع بقاء نفسي فانطلق صاحيب إىل البعري فركبه
صلى اهللا عليه وسلم فأخربه وأقبلت حىت أشرفت على الغليل غليل ضنجنان فدخلت يف غار معي قوسي وأسهمي وخنجري فبينما أنا 

: رجل من بين بكر فقال: من الرجل فقلت: فيه إذ أقبل رجل من بين الديل بن بكر أعور طويل يسوق غنما ومعزى فدخل الغار وقال
 :مث اتكأ ورفع عقريته يتغىن ويقولوأنا من بين بكر 

 ولست أدين دين املسلمينا  فلست مبسلم ما دمت حيا
واهللا أين ألرجو أن أقتلك فلما نام قمت إليه فقتلته شر قتلة قتلها أحد قط مث خرجت حىت هبطت فلمـا أسـهلت يف                : فقلت يف نفسي  

أي (أىب أحدمها فرميته فقتلته فلما رأى ذلـك اآلخـر استأسـر             استأسر ف : الطريق إذا رجالن بعثهما قريش يتجسسان األخبار فقلت       
هذا عمرو :  فلما قدمت املدينة أتى صبيان األنصار وهم يلعبون ومسعوا أشياخهم يقولون     فشددته وثاقا مث أقبلت به إىل النيب        ) استسلم

 وهو يضحك مث دعا يل خبري وكان         رأيت النيب    قوسي فلقد  فأخربوه وأتيته بالرجل قد ربطت إامه بوتر         فاشتد الصبيان إىل النيب     
 مكان سقوطه   قدوم سلمة قبل قدوم عمرو بثالثة أيام رواه البيهقي وقد تقدم أن عمرا ملا أهبط خبيبا مل ير له رمة وال جسدا فلعله دفن                       

ا لكن عنده أن رفيق عمرو بن أمية واهللا أعلم وهذه السرية إمنا استدركها ابن هشام على ابن إسحاق وساقها بنحو من سياق الواقدي هل         
 ).يف هذه السرية جبار بن صخر فاهللا أعلم وهللا احلمد

 
¦¦¦¦¦ 

                                                   
 .يف هذا درس مهم ملن يقوم بالعمليات اجلهادية أن يكون عاملاً باملدينة اليت تتم فيها العملية 1



     

          شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا                        
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إنَّ مما يبعث األمل يف نفوس املسلمني ، ويشحذ اهلمم  
ملنازلة األعداء ؛ إصرار األبطال ااهدين على الصمود ، 

لصليبيني واليهود يف العراق وأفغانستان وثبام على جهاد ا
 ، حيث نرى ليوث اإلسالم يوقعون يف  واجلزيرةوفلسطني

صفوفهم اخلسائر اجلسيمة املوجعة ، ولعلنا نرى يف صفوف 
املسلمني نساًء جماهداٍت قد بعن هذه الدنيا الفانية وابتغني 
رضوان اهللا والدار اآلخرة ، فسارعن بالدفاع عن اإلسالم 

 . لمني واملس
فقد رأين أن خروج بعض الرجال للجهاد مل يكن كافياً لرد            
أعداء الدين ، بل مل يكن قعود بعضهن مانعاً هلن عن ركوب            

 . طريق اجلهاد مع ااهدين يف سبيل اهللا 
املرأة الفلسطينية البطلة اليت سطرت     " رمي الرياشي   " هي   فها

يصـةً يف  أفضل األمثلة للمسلمات ، فقد باعت روحهـا رخ        
 متناسيةً صرخة طفلـها     – حنسبها واهللا حسيبها     –سبيل اهللا   

الرضيع وابنها الصغري ، فلبت نداء را واستجابت ألمـره ،           
 ِإن كَانَ آباؤكُم وأَبنـآؤكُم وِإخـوانكُم        قُلْ  :قال تعاىل   

    ِتجا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتِشريعو كُماجوأَزنَ   وـوشخةٌ تار
كَسادها ومساِكن ترضونها أَحب ِإلَيكُم من اللّـِه ورسـوِلِه         
وِجهاٍد ِفي سِبيِلِه فَتربصواْ حتى يأِْتي اللّه ِبأَمِرِه واللّه الَ يهِدي           

الْفَاِسِقني مالْقَو  .  
 .. وال ننسى سناء احمليديل 

اة البطلة اليت فجرت جسدها الطاهر وسط قـوات         تلك الفت 
م واليت جـاءت إىل     ١٩٨٢املاريرت األمريكية يف بريوت عام      

لبنان حتت غطاء محاية املصاحل وحفظ االسـتقرار ، فقتلـت        

 علجاً أمريكياً يف عملية بارعة ينـدر        ٣٠٠منهم هذه البطلة    
 . مثلها يف اإلحكام والنتيجة 

يات تتواىل يف أراضي املسـلمني      زالت قوافل االستشهاد   وما
املغتصبة ، فهاهي نوشة الشمري ووداد الدليمي تطالن علينا         
من مدينة الرمادي يف أرض العراق عندما رأتا جحافل جيوش          

مها حبرارة وحرقة على    االصليب تطأ أرض اإلسالم ، فامتأل قلب      
حال املسلمني وغريةً على أرضهم وأعراضهم ، فمـا كـان           

قامتا بالعملية الفدائية النسائية األوىل يف العراق ،        منهما إال أن    
فأسقطتا عشرات األفراد من قوات االحتالل ما بـني قتيـل           

 . وجريح 
وهناك يف أرض القوقاز هبت رياحني اإلسالم ، واستنشـقته          
نساء الشيشان ، فهبنب لنصرة اإلسالم وأهله ودحر العدو يف          

االستشهادية ، واليت   عقر داره ، فكانت العديد من العمليات        
كان من آخرها االنفجار العظيم يف أحد القطارات يف روسيا          

 . والذي قُِتلَ فيه الكثري من الشيوعيني الروس 
ماذا عنكن يا نساء اجلزيرة ؟ ماذا عـنكن وأنـنت           .. ولكن  

اللوايت مازال عبق قصة صفية بنت عبد املطلب رضي اهللا عنها   
 هانكن ؟ وبطولة أم عمارة عالقةً يف أذ

ماذا ستفعلن لو داس العدو أرضكن ؟ هل تنتظـرين أيهـا            
األخت أن يأسروك ويـذيقوك ألـوان الـذل بالتعـذيب           
واالغتصاب ؟ أم هل تنتظرين أن تنظري إىل أطفالك وهـم           

 يقتلون ويذحبون ؟ وأنت تولولني وتصرخني ؟ 
إمـا مـوت    : فلك أن تتصوري أخيت املسلمة أحد مصريين        

ش رغيد يف جنات اخللود ، وهذا ال يتـأتى إال    عزيز يعقبه عي  
 . باإلعداد والقتال يف سبيل اهللا حىت النصر أو الشهادة 

 عبدالرحمنبقلم أم 
 حوطة بني تميم
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وإما عيش ذليل وسيب وأسر يف معسكرات األعداء ، وهـذا           
 : قال الشاعر .. ذلٌ ما بعده ذل 

 رب عيٍش ألذ منه اِحلمام    ذل من يغبط الذليل بعيٍش
هزين نفسك للوقوف يف وجه العـدو ؟    أال جت : أخيت املسلمة   

 أال تبتغني الشهادة يف سبيل اهللا ؟ 
عليك بإعداد نفسك للجهاد ، والصمود أمـام األعـداء ،           
وعليك أن جتيدي الرماية بالسـالح اخلفيـف املسـدس أو           
الكالشينكوف ، وال يضريك أن تري من حولك من الرجال          

اضهم فضالً  وقد قعدوا عن اإلعداد للدفاع عن أنفسهم وأعر       
 . عن اخلروج لدفع األعداء من أراضيهم املغتصبة 

وال أعتقد أن ذلك ميثّلُ عائقاً لنا حنن النساء ، ال أعتقد ذلك             
 . إذا وِجد اإلميان العميق ، والعزمية الصادقة واإلرادة القوية 

وال مينعك صعوبة تعلم محل السالح من إعداد نفسك ، فال           
امت هناك العزمية وقوة اإلرادة ، وعندك    صعوبة بتوفيق اهللا ماد   

 علـى  – إن شـاء اهللا  –يف نشرة معسكر البتار ما يساعدك   
إعداد نفسك اإلعداد الكايف حىت تكوين غصـةً يف حلـوق           

 . األعداء 
ولعلك إذا قرأِت ما حل بنسـاء املسـلمني عنـدما غـزا             
املستعمرون أراضي املسلمني يف أوائل القـرن املاضـي ويف          

اضر يف البوسنة وكوسوفا وغريها من بالد املسلمني        العصر احل 
يكون ذلك دافعاً إلعداد نفسك باجلهاد يف سبيل اهللا ، فهبي           

ِت مربيـة األجيـال وصـانعة       رمحك اهللا لتعلّم السالح فأن    
 . األبطال

 
 

************* 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : أخي القارئ الكرمي 
 يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد يف القول ويف اية املطاف نستودعك اهللا الذي ال تضيع ودائعه ، ونسأله سبحانه وتعاىل أن

أننا عازمون بإذن اهللا تعاىل على إصدار نشرة  ) ( والعمل ، ونود لفت أنظار األخوة املتابعني إلصداراتنا يف 
على تكون مماثلة للمعسكر الذي خيص الرجال يف أكثر مواضيعه ، ويقوم ) ( دورية تم بشؤون النساء وامسها 

عسى اهللا أن ينفع ا نساء األمة الاليت حييك ) شقائق ااهدين ( إصدار تلك النشرة أخوتنا يف اهللا الاليت كن يكتنب يف زاوية 
 .هلن األعداء املؤامرات تلو املؤامرات بغية تغريبهن وإفسادهن 

يتطرق إىل أغلب الشبه  ) ( ونعد قراءنا بإصدار كتاب جديد باسم 
اليت تثار على ااهدين يف جزيرة العرب ، وهو جمموع مما كتب يف الة عرب ثالثة عشر عدداً وكذلك ما تضمنته إصدارات 

 .نصوت اجلهاد من كتب ودراسات ، آملني من اهللا تعاىل أن ينفع به وأن جيعله مفتاح لبصائر الذين أغواهم املخذلون واملرجفو
ونريد أن ننبه إىل زاوية جديدة يف الّة حتت اسم مراسالت وفيها نستقبل رسائل القراء ومشاعرهم ونصائحهم وتوجيهام عرب 

 ما كلَّاعتربوا أنَّ وعن طريق املنتديات يف األنترنت ، كذلك  إن شاء اهللا ، واملستقبلالذي سيعلن عنه يف الربيد اإللكتروين 
 .عتبار إن شاء اهللا تعاىل يصلنا فهو بعني اال

 


